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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 2015 af. Door diverse successen van de afgelopen 
jaren wil het bestuur de BIZ graag verlengen. U krijgt hier eind 2015 vanuit de gemeente 
Zwijndrecht een stembiljet voor.

Wij hopen natuurlijk dat u vooral vóór de BIZ gaat stemmen! Waarom? 

• Op het bedrijventerrein staan 11 cameramasten met in totaal 32 camera’s. 
   Die willen we graag operationeel houden. 

• De afgelopen vijf jaar is er op verzoek van de ondernemers en politie 36 keer gezocht 
   naar camera beelden. Dit leverde in de meeste gevallen een kenteken op waardoor 
   de politie verder kon rechercheren. 

• Door de goede beelden is er tot 2 keer toe een metaaldief aangehouden. 
   Daarnaast heeft de politie een aantal eigenaren van voertuigen gebeld met het verzoek 
   weg te blijven van Groote Lindt. Op beelden was te zien dat zij zonder duidelijke reden 
   (met name in de nachtelijke uren) “rond reden” op Groote Lindt. 

• Er is een scooterdief buiten heterdaad opgepakt, alleen mogelijk door de goede 
   duidelijke camerabeelden. Er is een bedrijfsbrand opgelost en interne fraude ontdekt 
   (en opgelost). 

• Elke nacht wordt er twee keer gesurveilleerd door bewakingsdienst Alert Security. 
   Alert Security biedt ondernemers een gratis contract voor alarmopvolging en korting 
   op een alarmaansluiting op de meldkamer. 

• In 2015 is het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen behaald, een 
   samenwerking tussen bedrijven, politie, brandweer en gemeente Zwijndrecht. 
   Als BIZ organisatie zijn we volwaardig gesprekspartner voor deze partijen.

Stichting BI-zone 
Groote Lindt

Doordat de grootste investeringen in de afgelopen periode zijn gedaan, kan het voortzetten van de 
BIZ tegen aanzienlijk lagere kosten. De diensten blijven hetzelfde (camerabewaking, surveillance, 
Keurmerk Veilig Ondernemen, communicatie).

Een uitleg van de BIZ en de onderwerpen inclusief de begroting staan omschreven in het “BIZ Plan 
Groote Lindt 2016-2020”. Binnenkort zal iemand van of namens het bestuur bij u langs komen om 
e.e.a. toe te lichten. Desgewenst sturen wij u het plan alvast via e-mail toe (info@grootelindt.biz).

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur, 
John van Belle
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Een uitleg van de BIZ en de onderwerpen inclusief de begroting staan omschreven in het 
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Namens het bestuur, 
 
Met vriendelijke groet, 
J. van Belle (voorzitter) 

WOZ waarde (van tot en met) Jaarlijkse Bijdrage OUD 
(2015) 

Jaarlijkse Bijdrage NIEUW 
(2016-2020) 

50.001 200.000 € 62,00 € 50,00 

200.001 500.000 € 180,00 € 140,00 

500.001 1.000.000 € 386,00 € 280,00 

1.000.001 2.500.000 € 902,00 € 650,00 

2.500.001 5.000.000 € 1.935,00 € 1.290,00 

5.000.001 10.000.000 € 3.836,00 € 2.685,00 

10.000.001 15.000.000 € 6.449,00 € 4.285,00 

15.000.001 20.000.000 € 9.029,00 € 5.417,00 

Meer dan 20.000.000 € 10.320,00 € 6.091,00 


