
  

 

 

 

 

  

  

 

Incidenten en nieuwsoverzicht april - mei 2019  

 

  

  

 

Hierbij ontvangt u het overzicht van de incidenten die afgelopen periode zijn 

geweest op bedrijventerrein Groote Lindt. 

 

Op zondag 31 maart zijn er kabels gestolen van het terrein bij Kooiman.  

Maandag 8 april zijn er ook kabels gestolen van het terrein bij Nobel en zn. Dit 

gebeurde beide keren tussen 22.15 en 23.45 uur in de avond. Het gaat hier 

vermoedelijk om dezelfde dader. Een meneer op een fiets met fietstassen.   

 

 
 

 

De politie heeft woensdag 1 mei een 

41-jarige koperdief aangehouden in 

Zwijndrecht. Rond 12.10 uur kreeg de 

politie een melding over een 

woninginbraak aan de Melkwegsingel 

in Zwijndrecht. Daar zou een man in 

een leegstaand pand kabels aan het 

weghalen zijn. Mogelijk is dit dezelfde 

persoon als bij ons op het terrein.  
 

 



 

 

Op zondagavond  12 mei wederom 

ongewenst bezoek op de werf van 

Kooiman en  100 meter laskabel 

verdwenen. Weer dezelfde persoon 

die in april langs is geweest (man, fel 

oranje broek/overal, donkere jas, fiets 

met fietstassen). Hij komt om 22:23:59 

vanuit de richting van Van Leeuwen 

Buizen, om 22:28 uur staat meneer op 

de beelden bij Kooiman op het terrein.  
 

 
 

 

Dick Groen van ParkTrust zit 

donderdagavond 16 mei live te 

kijken op de camera's als hij deze 

meneer ziet fietsen. Twijfelt geen 

moment en belt de politie en springt in 

de auto. Deze meneer is staande 

gehouden maar had dit keer geen 

gestolen goederen bij zicht. Voor hem 

geluk, voor ons pech. Maar we 

houden hem in de gaten.  
 

 
 

 

OPROEP: 

Op dinsdag 21 mei is er op de 

Merwedeweg  tegenover Hans Boodt 

schade gereden aan een geparkeerde 

auto. helaas staat dit niet in beeld van 

onze camera's. Heeft toevallig iemand 

iets gezien of gemerkt dan horen wij 

het graag.  
 

 

  

 



 

 

KVO-B en achtervolging: 

Tijdens de schouw die we hebben 

gereden met politie, brandweer, 

surveillancedienst en gemeente 

Zwijndrecht hebben we een 

achtervolging live mee mogen maken. 

De witte auto in de wijk werd 

achtervolgd. Via onze politie mannen 

in ons busje (op de dijk) zijn we op de 

hoogte gehouden en hebben we 

kunnen horen dat de daders zijn 

aangehouden. Schouw verder goed 

verlopen. Mocht u interesse hebben 

eens met ons mee te rijden kunt u zich 

aanmelden. In het voorjaar rijden we 

een dagschouw, in het najaar een 

avondschouw. Dit is noodzakelijk om 

ons certificaat te behouden.  
 

 

Oceanco koopt voormalige werf Heerema in Zwijndrecht 

Oceanco neemt de voormalige werf van Heerema in Zwijndrecht over. De 

jachtenbouwer opent hiermee de tweede vestiging in de regio, het is al 

jarenlang in Alblasserdam gevestigd. Het bedrijf gaat gebruik maken van de 

bestaande hallen.   



  

 
 

 

Bloempjes en bijtjes 

De bloemen zaden zijn gezaaid door 

A-Garden en de bijenkast is geplaatst 

door onze imker Patrick Eckhardt. 

Deze staat voor het pand van Agro 

Delta. En nu maar groeien die 

bloemen en vliegen die bijen. We 

hopen natuurlijk wel op echte Groote 

Lindt honing namelijk.   
 

 

 

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  
 

 

  

 

 
 

mailto:info@grootelindt.biz
http://

