Incidentenoverzicht februari 2019

Hierbij ontvangt u het overzicht van de incidenten die afgelopen periode zijn
geweest op bedrijventerrein Groote Lindt.

Op zondag 10 februari is er tussen 4.45 en 5.00 uur ingebroken bij Vego
gevestigd aan de Lindtsedijk 24-26. De daders hebben het hekwerk kapot
geknipt aan de zijkant van het terrein, vervolgens het rolluik geforceerd en een
raam ingeslagen.
Er is aangifte gedaan en de politie zal verder onderzoek doen.

Wisseling wijkagenten

Vanaf januari 2019 hebben we
afscheid moeten nemen van onze
vaste wijkagent bedrijventerreinen
Jan van Vliet.
Voor bedrijventerrein Groote Lindt zijn
nu Arno Jonkers

en Alex Elschot ons aanspreekpunt
binnen de politie.

Op vrijdagmiddag 22 februari zijn er meerdere meldingen binnen gekomen
over stankoverlast. Wij hebben hiervoor de brandweer geraadpleegd.
Sime Darby is een installatie opnieuw in bedrijf aan het nemen na een
onderhoudsperiode. Tijdens deze inbedrijfstelling wordt het biologische proces
van de zuivering opgestart. De beluchting van het afvalwaterbassin wordt
langzaam opgestart. Dit is nodig om een goede biologie in het bassin te
verkrijgen. Juist het beluchten veroorzaakt de geuroverlast. Zij doen er alles aan
om de overlast te voorkomen dan wel te beperken.

Op donderdagmiddag 28 februari heeft er een reanimatie plaatsgevonden op
de Lindsedijk. Omstanders hebben alert en erg goed gehandeld. Politie was er
snel bij om de leiding over te pakken. Het is niet bekend hoe het met het
slachtoffer is. Wel is bekend hoe belangrijk het is dat er een AED in de buurt
aanwezig is.

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

