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SUBSIDIE VOOR GROOTE LINDT & BAKESTEIN
Bedrijventerreinen investeren in gebiedsbeheer
Op vrijdag 5 juli heeft de “Stichting BIZ Groote Lindt” van de provincie Zuid-Holland €
9.350,- subsidie toegekend gekregen. Ook het bedrijventerrein Bakestein langs de
A16 voldeed aan de eisen van de provincie en krijgt eenzelfde bedrag. De subsidie is
bedoeld voor de ontwikkeling en planvorming van de bedrijventerreinen. Om in
aanmerking te komen voor de subsidie heeft het bestuur van de BIZ Groote Lindt
alsmede het bestuur van de in oprichting zijnde coöperatie Bakestein in
samenwerking met ParkTrust al in februari een aanvraag ingediend bij de provincie.
Nu het geld daadwerkelijk richting de ondernemers komt, lijkt dit het succes van de
BIZ Groote Lindt te onderstrepen en biedt het nieuwe mogelijkheden voor
bedrijventerrein Bakestein.
John van Belle, voorzitter van de BIZ Groote Lindt: In 2010 zijn we op Groote Lindt
gestart met de bedrijveninvesteringszone (BIZ). Het doel van de BIZ is het vergroten
van de veiligheid op Groote Lindt. Inmiddels is er een uitgebreid camerasysteem
gerealiseerd en rijdt er op strategische tijden een beveiligingsdienst. Maar naast de
beveiliging kunnen we nu meer betekenen voor ondernemers op Groote Lindt. Zo
willen we onder andere leegstand tegengaan en onderzoek doen naar zaken die de
ondernemers collectief op kunnen pakken. De subsidie biedt hiervoor mogelijkheden.
Ook Wim Stam, voorzitter van de coöperatie Bakestein, is erg verheugd. Even leek het
erop dat we niet in aanmerking konden komen voor de subsidie omdat Bakestein
nog geen identiteit had. Door een goede samenwerking tussen ParkTrust, het bestuur,
de gemeente Zwijndrecht en de Kamer van Koophandel is het uiteindelijk toch goed
gekomen. Gelukkig, want op Bakestein is al enkele jaren onvrede onder de
ondernemers omtrent het beloofde dienstenniveau. Nu kunnen we parkmanagement
nieuw leven in blazen om zodoende de kwaliteit van het bedrijventerrein een impuls
te geven.

Meer informatie
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor nadere informatie kunt u terecht bij:
- Ad van den Berg, ParkTrust, ad@parktrust.nl, 0651156211;
- Dick Groen, ParkTrust, dick@parktrust.nl, 0610570569;
- Gerard Keuzenkamp, g.keuzenkamp@zwijndrecht.nl, 0618301312.
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