Incidenten en nieuwsoverzicht 2022 (Q1)

Oekraïense vluchtelingen krijgen wél zebrapad

Een fonkelnieuw zebrapad moet maken dat Oekraïense vluchtelingen veilig de
Lindtsedijk in Zwijndrecht over kunnen steken. Twee jaar geleden weigerde de
gemeente om een paar honderd meter verderop zo’n oversteekplaats aan te
leggen voor de werknemers van Sime Darby en Kerry. Dat zou maar
schijnveiligheid zijn. Overigens zijn er meerdere gevaarlijke oversteken op de
Lindtsedijk, zoals bij de Noordweg, de Merwedeweg en de Dubbelweg. Maar voor
ons is dit zeker aanleiding om de veiligheid en de wens voor het zebrapad weer op
de agenda te zetten.
Het hele nieuwsbericht lezen?
Oekraïense vluchtelingen krijgen wél zebrapad op ‘racebaan’ in Zwijndrecht |
Drechtsteden steunen Oekraïne | AD.nl

ONTSLUITING BEDRIJVENTERREINEN | BLAUWE BRUG OPENGESTELD
Na bijna drie jaar discussie voeren met bestuurders en politiek heeft wethouder Jos
Huizinga op 17 maart jl. eindelijk het Verkeersbesluit gepubliceerd dat erin voorziet om de
Blauwe Brug (op de Burg. Van ’t Hoffweg) ook open te stellen voor afrijdend vrachtverkeer
richting de Drechttunnel. De BIZ Groote Lindt heeft samen met de OVZ hier hard voor
moeten strijden. Dit was een onderdeel van het grotere plan om de bedrijventerreinen
Groote Lindt en De Geer een betere ontsluiting richting rijksweg A16 te geven. Onderdeel
hiervan is ook een aanpak van de Sandelingenknoop (het viaduct over de A16). Ook
daarvoor ontstaat langzaam meer steun in de Zwijndrechtse politiek.

Nieuw bestuurslid BI-zone Groote Lindt

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat
Aart Nobel algemeen directeur bij
ANOBEL, gevestigd aan de Uilenkade
100 zich heeft gemeld om deel te
nemen aan het bestuur van BI-zone
Groote Lindt. Aart is toegetreden als
algemeen bestuurslid.

Snelheidsmeting
We hebben de afgelopen periode de
snelheden gemeten op de Lindtsedijk thv
Jiffy. Hoogst gemeten snelheid is dit keer
150 km per uur. Van de 293565
geregistreerde voertijgen reed 288 er
boven de 100 km per uur. Vergeleken met
eerdere meldingen zijn de snelheden
gezakt. Maar dus nog steeds vrij hoog.

Investeringssubsidie verduurzamen
Begin 2021 is er aan de ondernemers op Groote Lindt gevraagd wie er plannen
had om zonnepanelen te gaan plaatsen of andere verduurzamingsmaatregelen
uit te voeren. De provincie heeft daarvoor namelijk een aantrekkelijke
investeringssubsidie van maximaal €200.000 per bedrijventerrein, die eens in de
drie jaar kan worden aangevraagd. Vanuit die subsidieregeling wordt maximaal
20% investeringssubsidie op duurzame maatregelen geboden.

Vijf ondernemers op Groote Lindt hebben zich aangemeld. Dat zijn Danpoort,
Van Drimmelen, A. Nobel & Zn, Cunado en Scheepswerf Gebr. Kooiman.
Stichting Energieke Regio heeft de aanvraag voorbereid en namens Stichting BI
zone Groote Lindt Zwijndrecht ingediend. De gemeente Zwijndrecht heeft de
aanvraagkosten voor de ondernemers voorgeschoten.

Het project verloopt als een zonnetje

Ondernemersbijeenkomst
Helaas moesten we in november 2021
de bijeenkomst annuleren. We doen
een nieuwe poging. 'Save the date' op
donderdag 9 juni 2022 vanaf 17.00
uur. Verdere informatie volgt!

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

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,

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

www.grootelindt.biz

