Incidenten en nieuwsoverzicht juli/augustus 2019

Sinds het vertrek van onze wijkagent bedrijventerreinen worden aangiftes niet
meer gedeeld. Laat het dus even weten als wij een incident missen. Hierbij de
incidenten die door jullie zelf of in de media zijn gemeld.

Werkzaamheden #A16N3 weten?
Check de app Westelijke Dordtse
Oever in Uitvoering.

Met de app krijgt u informatie over de
werkzaamheden, omleidingen en de
planning voor de aansluiting A16/N3
door Rijkswaterstaat.

Download de app uit de Google Play
Store: t.co/xmvlaouPKz
Download de app uit de App Store:
apple.co/2Xx8YeZ

Bij een bedrijf aan de Oudemaasweg in Zwijndrecht is maandagmiddag 8 juli
2019 een ongeval gebeurd. Even voor 17.15 uur kwam een man ten val op het
terrein van het bedrijf. De man kwam hierbij met zijn been bekneld te zitten in
een machine, meldt de politie. De brandweer is ingeschakeld om het slachtoffer
te bevrijden. Het Mobiel Medisch Team, dat per helikopter onderweg was, is
boven Dordrecht afgemeld. Het slachtoffer is door de ambulancedienst naar het
ziekenhuis vervoerd.

De brandweer in Zwijndrecht is zondag 14 juli opgeroepen in verband met een
brandmelding in een kantoorpand aan de Lindtsedijk in Zwijndrecht. Ter plaatse
bleek een computer in brand te staan.Even na vijf uur 's middags kwam de
automatische brandmelding binnen bij de hulpdiensten. Eenmaal ter plaatse
ontdekte de brandweer dat de gasblusinstallatie van het pand was
geactiveerd. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Op vrijdagavond 2 augustus is er op de Uilenkade een Mercedesbus
gestolen. Het vertrek van de bus is vastgelegd door een ondernemer ook
gevestigd op de Uilenkade. We hebben beelden nagekeken rond het tijdstip van
vertrek en zien de bus wel vertrekken maar helaas zien we niet wie er in deze

bus is gestapt en hoe deze personen op de Uilenkade zijn gekomen. Mocht
iemand iets gezien hebben vragen we het ons te melden voor verder onderzoek
door de politite.

Een bunker met turf heeft vrijdagmiddag 9 augustus vlam gevat in Zwijndrecht.
De bunker stond op een buitenterrein van een bedrijf aan de Oudemaasweg. De
brandweer rukte met meerdere brandweervoertuigen uit om voor voldoende
waterwinning te zorgen. De brandweer had de brand snel onder controle. Ook
Rijkswaterstaat kwam korte tijd ter plaatse, gezien de ligging aan de
Develhaven.

Helaas blijven er weer veel ramen
open staan met dit mooie en warme
weer. We willen iedereen vragen
hierop te letten. Sluit alle ramen en
deuren bij vertrek om ongenodigde
gasten te voorkomen. Tevens kunnen
openstaande ramen ongewenste
alarmen veroorzaken als er veel wind
staat.

Aandachtspunten:
Door met zijn allen alert te zijn en ons te informeren over de incidenten die op
ons terrein voorkomen kunnen we met elkaar zorgen voor een veiliger terrein.
Meld dus uw incidenten en geef het door als u iets vreemds ziet of meemaakt,
waarop wij actie kunnen ondernemen.

Met vriendelijke groet,

Monique Walraven
Parkmanager bedrijventerrein Groote Lindt
info@grootelindt.biz of 06-36155055

www.grootelindt.biz

