Incidenten en nieuwsoverzicht maart en april 2020

Nieuwe website
Op donderdag 30 april is de nieuwe website online gegaan.
https://grootelindt.biz/

Ook bij ons op het bedrijventerrein houden we ons aan de Corona-maatregelen.
Op het moment zijn meerdere bedrijven gesloten of met minder personeel bezet.
Omdat de rust op de terreinen zorgt voor minder wenselijke bezoekers rijden we
extra controle rondes overdag en begin van de avond. Signaleert u afwijkende
situaties vragen wij u dit aan ons te melden waarop wij verdere actie zullen nemen.
Laten we vooral ook goed op elkaar letten.

Het bijenseizoen gaat weer beginnen

Het bijenvolk op ons terrein heeft hier afgelopen winter overwinterd.
Onze imker heeft de bijenkasten in de gaten gehouden. Voor de winter begon
heeft hij ervoor gezorgd dat zij voldoende voeding hadden om de winterperiode te
overbruggen.
Op een zonnige dag was het wel eens mogelijk een bij buiten de kast te zien
verkennen.
Maar nu het weer warmer is en blijft zien we steeds meer beweging en is het volk
na de grote opruiming in de kast weer hard aan het werk.
De vliegbijen zullen de eerste nectar en stuifmeel weer binnen brengen. Hierdoor
zal de koningin ook meer eitjes gaan leggen.
Langzaam zullen de winterbijen plaats maken voor de nieuwe zomer bijen. De
winterbijen helpen het volk opstarten in het voorjaar en zullen later buiten de kast
sterven.

We houden jullie natuurlijk op de hoogte van de resultaten en hopen snel te

oogsten.

De brandweer is maandag 13 april, tweede Paasdag, uitgerukt voor een brand op
bedrijventerrein iGroote Lindt. Rond 17.30 uur kreeg de brandweer een melding
over een brand in een bouwkeet aan de Lindtsedijk.
De brand in de portakabin zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer heeft
de brand geblust, maar kon niet meer voorkomen dat de bouwkeet volledig
uitbrandde. Voor extra bluswater werd ook een schuimblusvoertuig ingezet.

Helaas gebeurt het nog erg vaak dat
pallets en open afvalcontainers dicht
tegen de bedrijfspanden langere
periodes blijven staan. Dit veroorzaakt
een brandgevaarlijke situatie. We
vragen iedereen hier op te letten en
materialen ver genoeg van het pand te
stallen of elders op te slaan.

In 2011 is de BIZ Groote Lindt opgericht met als doel het verbeteren van de
veiligheid. Sindsdien is het bedrijventerrein voorzien van een professioneel
camerasysteem, rijdt er collectieve surveillance en is de onderlinge communicatie
bij incidenten sterk verbeterd.

De huidige BIZ periode loopt eind 2020 af. Door diverse successen van de
afgelopen jaren wil het bestuur de BIZ graag met 5 jaar verlengen. Doordat de
grootste investeringen zijn gedaan kan dit tegen lagere kosten.

Wij hopen natuurlijk dat u 'voor' de BIZ gaat stemmen! Waarom?
•

Op het bedrijventerrein hangen inmiddels 42 camera’s die we graag
operationeel houden.

•

De afgelopen jaren hebben we op verzoek van meerdere ondernemers
camerabeelden uitgekeken en aangeleverd aan de politie voor het verdere
onderzoek.

•

Elke nacht wordt er twee keer collectief surveillance gereden door Alert
Security. Tevens biedt Alert Security ondernemers een gratis contract voor
alarmopvolging en korting op een meldkameraansluiting.

•

Het terrein is KVO-B gecertificeerd waardoor er een goede samenwerking
is tussen bedrijven, surveillancedienst, politie, brandweer en gemeente
Zwijndrecht.

•

Als BIZ organisatie werken we aan het versterken van de contacten tussen
ondernemers.

•

Het aanwezige parkmanagement zorgt voor één aanspreekpunt en
ondersteuning van het bestuur.

Op dit moment zijn we bezig met het schrijven van het nieuwe BIZ-plan welke we
in dienden bij de gemeente. We houden u op de hoogte van de gang van zaken.

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

