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GVVP - Gemeente Verkeer- en Vervoer Plan
Wij sturen u hierbij de link voor het GVVP plan voor de gemeente Zwijndrecht.
https://www.zwijndrecht.nl/Inwoners/Alle_onderwerpen/Parkeren_verkeer_en_vervoer/Gemeentelijk_Verke
er_en_vervoersplan

De OVZ en de BIZ Groote Lindt hebben vooraf het e.e.a. besproken met het ingeschakelde bureau en de
betrokken ambtenaar en wethouder. We hebben diverse zaken ingebracht, waaronder de ontsluiting van
ons industrieterrein, het parkeren en het gebruik van de Blauwe Brug.

De uitwerking van het GVVP kent een planning voor de komende jaren. Men heeft ook een vergezicht in
het rapport gezet, met als datum zo rond 2050. Daar staan nogal wat dromerige passages in. Onder meer
het overkappen van de snelweg en het aanleggen van een fietspad op de spoorlijn langs de Lindtsedijk.
We adviseren u de stukken goed te lezen. Het is raadzaam dat iedereen die bezwaren heeft tegen dit plan,
deze bezwaren zelf kenbaar moet maken bij de gemeente. Dat geldt ook voor goede suggesties of
verfrissende ideeën.

Snelheidsmeting
Met 180 kilometer per uur over de Lindtsedijk, het gebeurt echt. De afgelopen twee maanden stond het
snelheidsbord bij de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van Sime Darby. Dat is een drukke plek.
Werknemers moeten hier oversteken voor hun lunchwandeling, om te mogen roken of om bij hun
geparkeerde auto's te komen.

Minder dan de helft weet wat 50 is. Maar liefst 155.000 bestuurders (63 procent) lapten de limiet van 50
kilometer per uur aan hun laars, tegen 89.000 die zich wel aan de regel hielden. Bijna 100.000 mensen
vonden een snelheid van 60 comfortabeler, zo'n 40.000 klokten 60 tot 70 per uur. Nog eens 13.000
meenden dat 80 per uur ook geen probleem is. Ruim 900 mensen reden harder dan 100, waarbij de teller
drie keer door de 170 schoot.
Het bord is nu geplaatst thv Scheepswerf Kooiman, we zijn benieuwd hoe het daar met de snelheden zal

gaan de komende periode.

Nieuwe camera's geplaatst
Het grootste deel van de camera's is vervangen voor nieuwe camera's. De camera's waren inmiddels al
weer 10 jaar oud en de techniek is in deze tijd sterk verbeterd. Nu kunnen we bijvoorbeeld ook kentekens
op kenteken terugzoeken en hebben we in de nacht ook kleurenbeeld.

Onderzoek verduurzamen bedrijventerrein
Gemeente Zwijndrecht wil graag zoveel mogelijk over op duurzame energiebronnen. De aanleiding
hiervoor is dat de aarde opwarmt, met alle negatieve gevolgen voor ons klimaat. Wij zullen de komende
periode gaan onderzoeken welke mogelijkheden er liggen op ons bedrijventerrein. Mocht u al actief bezig
zijn met het onderzoeken of zonnepanelen voor u een optie zullen zijn vragen we u zich te melden om te
bekijken of er collectief mogelijkheden liggen.

Het bestuur van BI-zone Groote Lindt
John van Belle
Bart Pluijmers
Claudius de Beer
Ton de Waal

Oproep nieuw bestuurslid
In verband met het aftreden van Anita Vat zijn wij
opzoek naar een nieuw bestuurslid met
verfrissende ideeen. Bent u dit? Meld u zich dan
aan voor een kennismakingsgesprek.

Meld overlast van zwerfvuil en andere meldingen
openbaar gebied in de app van FIXI of maak een
account aan via internet.

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,
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Parkmanager bedrijventerrein Groote Lindt
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