
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig tijdens de bijeenkomst: 

Dhr. W.C. Houwelingen Van Leeuwen Buizen 

Dhr. L. Niessen De Oliebron 

Dhr. R. Klaasse TTP Autoreclame 

Dhr. Gruppen Harting Bank 

Dhr. R. van Harten Heijmans 

Dhr. B. Pluymers Heerema 

Dhr. Mostert Schaffenburg 

Mevr. Verhoef Scootfix 

Dhr. A.L. Verhage ParkTrust 

Dhr. E. van Drimmelen Van Drimmelen Houtgroep 

Dhr. J. van Belle Agrodelta Groep 

Dhr. Valk Cordeel Nederland 

Dhr. W. van der Peerle Verkerk 

Dhr. K. van Etten Univar 

Dhr. G. Segboer VAT Logistics 

Dhr. H. Schippers Schaffenburg 

Dhr. D. Groen ParkTrust 

Mevr. M. Meelhuysen Van Leeuwen Buizen 

Op 10 november 2011 heeft het bestuur van de stichting BI-Zone Groote Lindt te 

Zwijndrecht een informatie bijeenkomst georganiseerd om alle ondernemers binnen 

het BIZ-gebied te informeren over de BIZ activiteiten, met als doel een antwoord op 

eventuele vragen van ondernemers. 

Om 16:30 heet Dhr. J. van Belle een ieder van harte welkom. In de 

“introductiespeech” komt naar voren dat het bestuur van de BIZ-Stichting helaas 

door overmacht geen vliegende start heeft kunnen maken. Zo zorgde het verkrijgen 

van een BTW-nummer voor veel kopzorgen en liet de uitkering van de 

subsidieaanvraag bij de gemeente lang op zich wachten. 

In de tussentijd is natuurlijk niet stil gezeten. Veiligheid op Groote Lindt is agendapunt 

nummer 1. Daarom is tbv het bedrijventerrein een cameraplan gemaakt waarna 

een uitvraag aan vier installateurs volgde. Door het definiëren van eisen aan 

techniek en het maken van een doelstelling is voorkomen dat men “appels met 

peren” is gaan vergelijken. 

Door haar expertise, het meedenken met opdrachtgever en een prijs-technisch 

goede offerte heeft de Zwijndrechtse Verkerk Groep de opdracht gekregen voor 

het uitvoeren van Fase 1. Zonder graafwerk in de dijk (tussen 1 okt. en 1 apr. mag 

niet worden gegraven) wordt een minimale beveiliging van het terrein opgezet. 

Daarnaast worden in deze periode alle benodigde vergunningen aangevraagd. 

Vanaf 1 april 2012 wordt het totale project uitgevoerd. 

Verder worden tijdens de presentatie de details van het cameraplan behandeld, 

geeft dhr. van Belle een update in zake de collectieve beveiliging / 

surveillancedienst / SBBZ en is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Tevens geeft dhr. van Belle aan dat de Stichting BI-Zone Groote Lindt een website 

op zal zetten om alle ondernemers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. 

Vooruitlopend op de website is een e-mailadres in gebruik genomen. Hier kunt u 

eventuele vragen naar toe sturen: 

info@grootelindt.biz 

 

Namens het bestuur, 

 

Met vriendelijke groet, 

J. van Belle (voorzitter) 
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