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Incidenten en nieuwsoverzicht november / december 2019

Nog even en dan staan de feestdagen weer voor de deur. Een tijd waarin het
langere tijd “stil” is op het bedrijventerrein. Dit is dan ook de tijd dat eventuele
calamiteiten later ontdekt worden! U kunt daarbij denken aan brand of inbraak.
Rondom Oud & Nieuw zijn de risico’s vele malen groter. Daarom is het nu een
goed moment om aan veiligheid tijdens de feestdagen aandacht te besteden.

Sluit ramen en deuren:

Zorg dat er iemand verantwoordelijk is voor een sluitronde voor het sluiten van
ramen, deuren en het aanzetten van de alarminstallatie en doven van de binnen
verlichting.

Buitenverlichting:
Zorg voor goede buiten- en gevelverlichting, zodat eventuele inbrekers sneller
gezien worden. Houd er rekening mee dat de verlichting niet het zicht van de
camera belemmert of verblindt.

Uitstraling:
Laat belangrijke documenten of waardevolle spullen niet in het zicht liggen.
Zorg ook dat uw buitenterrein er verzorgd en opgeruimd uitziet. Een nette
uitstraling van een terrein of gebouw verkleint de kans op inbraak en
vandalisme. Bijzonderheden vallen ook sneller op!

Brandgevaar:
- Sla uw (overtollige) zaken zoveel mogelijk op binnen het gebouw.
- Richt voor buitenopslag een vaste plek in, zover mogelijk van het gebouw (bij
voorkeur op een afstand van 10 meter).
- Maak gebruik van afsluitbare afvalcontainers.
- Zet geen extra afvalmaterialen naast de afvalcontainer.
- Zet uw afvalcontainers vast, zodat die niet verplaatst kan worden of zet deze
na werktijd binnen het gebouw.

- Zorg voor tijdige afvoer van (overtollige) zaken en het legen van uw
afvalcontainer.
- Controleer bij einde werktijd of uw terrein is afgesloten, zodat derden niet bij
de buiten opgeslagen materialen kunnen.
- Ga in gesprek met uw buurman als de buitenopslag op zijn terrein een
brandgevaarlijke situatie voor uw bedrijf kan opleveren.

Op donderdag 7 november zijn we bij elkaar gekomen om een aantal
onderwerpen onder jullie aandacht te brengen. Zoals:
•

2020 verlenging BIZ voor periode van 2021 – 2026,

•

Restitutie van de retributie 2019

•

Bijen en productie honing en vervolg

•

Vervoer over water, bereikbaarheid bedrijventerrein

•

Presentatie Dick Groen over lopend cameraproject

•

Nieuwe bedrijven gevestigd op bedrijventerrein Groote Lindt

Ondanks de mooie opkomst hebben we toch een aantal ondernemers gemist.
We zullen u over deze onderwerpen de komende periode op de hoogte
houden.

De brandweer heeft in de nacht van vrijdag 22 november op zaterdag 23
november onderzoek gedaan bij Univar aan de Noordweg in Zwijndrecht.
Omstreeks 01.15 uur werd de brandmeldinstallatie in één van de loodsen van
het bedrijf geactiveerd. Hierdoor werd ook een schuimblussysteem in werking
gezet. De brandweer kwam met onder andere drie blusvoertuigen en een
ladderwagen ter plaatse. Direct werd een onderzoek gestart in het pand. Hierbij
werd geen brand aangetroffen. Vermoedelijk werd het systeem geactiveerd door
een storing.

Boete van 500 euro voor
koperdief (34) uit Hendrik-IdoAmbacht
Voor het stelen van koper van het
Loveldterrein is een 34-jarige
palingvisser uit Hendrik-Ido-Ambacht
door de politierechter in Rotterdam
veroordeeld tot een boete van 500
euro. Zijn vismaat uit Zwijndrecht is
vrijgesproken. De twee visten ‘s
nachts op paling en zochten
naaktslakken als aas. Op hun
zoektocht zagen ze een gat in de

afrastering van het gemeenteterrein.
Uit ‘nieuwsgierigheid’ stapten de twee
door de opening het terrein op. Toen
de politie hen betrapte, vond agenten
stukken koper in een tas met
gereedschappen, die de Ambachter
droeg.

Wij constateren tijdens onze avond en
nacht ronde op het terrein dat er veel
onnodige verlichting blijft branden.
verlichting binnen de panden geven
vaak zicht op materialen die
interessant kunnen zijn voor
ongewenste bezoekers. Wij vragen u
hier op te letten en verlichting bij
vertrek van het pand uit te doen.

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

