Dordtse Kil III op beeld
Digitale nieuwsbrief voor ondernemers en
belangstellenden van het bedrijventerrein

Realisatie bedrijventerrein
Kil IV stap dichterbij
DORDRECHT - Het college van B&W heeft ingestemd met de

tijdens de ontwerpfase de plannen met de omgeving worden

verdere voorbereiding van het bedrijventerrein Dordtse Kil IV.

besproken: “Naar verwachting zijn dit najaar de contouren

Dat zal de internationale concurrentiepositie en distributie-

van het bedrijventerrein bekend. Deze zullen aan betrokkenen

functie van de regio versterken en de regionale werkgelegen-

in directe omgeving worden voorgelegd.”

heid een impuls geven. Als de voorbereiding voorspoedig verloopt kunnen vanaf 2015 de eerste kavels worden uitgegeven.

WDO maatregelen en bereikbaarheid
De ontwikkeling van het bedrijventerrein Dordtse Kil IV is

Kil IV wordt een vestigingslocatie voor bovenregionale lo-

onderdeel van de plannen voor de Westelijke Dordtse Oever

gistieke en havengerelateerde bedrijvigheid met ruimte voor

(WDO), een samenhangend pakket van maatregelen voor de

(extra) grote bedrijfskavels (5 tot 15 ha). Het moet de interna-

herstructurering en verdere ontwikkeling van alle bedrijven-

tionale concurrentiepositie en distributiefunctie van de regio

terreinen ten westen van de A16 en de ontsluiting daarvan.

versterken en de regionale werkgelegenheid een impuls ge-

Hiervoor is in 2009 een overeenkomst getekend met het Rijk,

ven. Wethouder Mos: “Dordtse Kil IV moet een aantrekkelijk,

de Provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam.

hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein worden. Gebruik

Deze partijen dragen € 35 miljoen bij aan de maatregelen. De

van duurzame energie en verantwoord waterbeheer zijn be-

WDO is een alternatief voor de ontwikkeling van bedrijventer-

langrijke thema’s. Ook staat het college positief tegenover de

reinen in de Hoeksche Waard. Wethouder Mos benadrukt het

ontwikkeling van windmolens op het terrein, mede vanwege

belang van een goede ontsluiting en bereikbaarheid van de

de ambities van het college op het gebied van duurzaamheid."

bedrijventerreinen. Belangrijke onderdelen van de WDO zijn
de ontwikkeling van Dordtse Kil IV, het verder herstructureren

Ontwerpfase

van bestaande bedrijventerreinen, de samenwerking met het

In augustus spreekt de gemeenteraad zich uit over de plannen

Havenbedrijf Rotterdam in relatie tot het Zeehavengebied en

voor Dordtse Kil IV. De raad wordt gevraagd om € 1,8 miljoen

maatregelen voor een betere ontsluiting van de bedrijventer-

voor de ontwerpfase beschikbaar te stellen. Dat is bedoeld

reinen.

voor het maken van een stedenbouwkundig plan, een ontwikkelingsstrategie, het uitvoeren van allerlei onderzoeken, een
MER en een bestemmingsplan. Wethouder Mos geeft aan dat

Nieuw op de Toermalijnring
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Als productie bedrijf zijn wij uitstekend in staat in te spelen op de wensen van de klant. Naast de standaard reclame- en print
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Wilt u ook met een veilig
gevoel op vakantie?
HIER ZIJN ENKELE GOEDE TIPS!
LAAT BIJ DIEFSTAL UW GSM BLOKKEREN
KPN: tel. 06-12001200
Telfort: tel. 0900-9596
T-Mobile: tel. 0800-7111
Vodafone: tel. 06-54500100

ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

methode. Pas als u de sleutel omdraait, zit de deur echt op

Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen,

slot. Beveilig ook de bovenverdieping van de woning. Inbra-

(garage)deuren en eventuele lichtkoepels. Wanneer een

ken gebeuren niet alleen via ramen en deuren op de begane

slot voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, weet u

grond, maar ook via ramen of deuren op de bovenverdieping

namelijk zeker dat het een prima slot is. De producten heb-

(en zelfs via dakramen). Vooral als de inbreker makkelijk naar

ben diverse testen ondergaan waaronder de zogenaamde

deze ramen toe kan klimmen. Dit geldt ook voor balkons. Het

inbrekerstest. In de praktijk is gebleken dat deze producten,

is dus zaak om ook uw ramen van de bovenverdieping goed

mits volgens de regels gemonteerd, de kans op een inbraak

te beveiligen. Inbrekers die volgens de zogenaamde Bul-

sterk verkleinen. Een slot dat voldoet aan de eisen herkend

gaarse methode binnenkomen, breken het cilinderslot af. Dat

u aan het SKG logo, en het R-etje. Vraag hierover advies aan

kan alleen als de cilinder uitsteekt buiten het deurbeslag (het

een PKVW-erkend beveiligingsbedrijf. Sluit altijd alle deuren

ijzeren plaatje dat voor het slot zit) en als het beslag zelf van

en ramen, vergeet vooral niet een w.c. raampje of ramen en

slechte kwaliteit is, of afschroefbaar is van buitenaf. Goed

deuren van een garage af te sluiten. Ook al gaat u maar even

beslag beschermt uw sloten tegen afbreken. Inbraakveilig

naar de buren of boodschappen doen. Want als een insluiper

beslag is dik en heeft geen

zo maar uw woning binnen kan, zonder in te hoeven breken,

schroeven aan de buitenkant. Laat geen sleutels aan de

duurt het slechts enkele minuten voordat hij er met uw spul-

binnenzijde van sloten zitten. Een inbreker kan anders een

len vandoor gaat. Laat daarom nooit ramen of deuren open

raam inslaan en zo de deur openen of binnenkomen via de

als u weg bent. Draai daarbij de sloten altijd in het nachtslot.

methode van gaatjesboren. Hierbij boort de inbreker een

Uw deur is met alleen dichttrekken toch makkelijk open te

gat in het kozijn, zodat hij bij de sleutel en de deurklink kan

maken door middel van bijvoorbeeld

komen aan de andere kant van het kozijn. Bespreek met uw

een creditcard of hard stuk plastic, de zogenaamde ﬂipper-

medebewoners een vaste plek waar u de sleutels uit het zicht
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neerlegt. Sleutels buiten verstoppen is niet handig. Deur-

geval van nood uw woning in kunnen. Geef ze trein- en/ of

mat en bloempot zijn geen geheime plaatsen. Hang geen

vliegnummers van vertrek. Geef merk, type en kenteken van

adreslabel aan uw sleutel(bos). Wanneer u de sleutelbos

uw auto op. Maak geen melding op Twitter, Hyves, MySpace

verliest of als deze gestolen wordt, maakt u het iemand wel

of op uw weblog dat u op vakantie gaat. Wees ook voorzich-

heel gemakkelijk om ongewenst bij u op bezoek te komen.

tig met uw afwezigheidsbericht op uw voicemail en in uw

Zorg dat u geen grote hoeveelheid geld in huis heeft. Plaats

e-mailprogramma. Wees ervan bewust dat criminelen berich-

waardevolle spullen uit het zicht van voorbijgangers. En berg

ten meelezen, pas berichten hierop aan. Scherm persoonlijke

waardevolle papieren en sieraden goed op in een kluisje

berichten zoveel mogelijk af voor buitenstaanders. Gebruik

of huur bijvoorbeeld een bankkluisje. Graveer postcode en

op social media zoals Twitter, Hyves en dergelijke niet uw vol-

huisnummer op waardevolle eigendommen en maak er dan

ledige naam, maar bijvoorbeeld een afkorting. Controleer uw

een foto van naast een liniaal zodat de grootte eenvoudig

proﬁelen en bekijk ook op zoekmachines welke persoonlijke

te bepalen is, het kan van belang zijn bij politieonderzoek.

informatie, zoals naam, adres en telefoonnummer van uzelf

Kijk uw verzekeringspolis eens goed na of u verzekerd bent

is terug te vinden. Verwijder uw persoonlijke informatie.

tegen diefstal door braak. Let erop dat nieuwe aankopen en
bijvoorbeeld verbouwingen van invloed kunnen zijn op uw

VERMISSING BETAALPAS

verzekering, en dus ook op de beveiliging van uw woning.

Aangifte bij de politie van diefstal/verlies wordt door de

Geef de woning een bewoonde indruk als u er niet bent. Plak

meeste instellingen verplicht gesteld. Als kaarthouder moet

dus geen afwezigheidbriefje op uw deur. Sluit een paar lam-

u de bank of giro-instelling, creditcardmaatschappij of het

pen en bijvoorbeeld uw radio op een tijdschakelaar aan. Zo

winkelbedrijf direct in kennis stellen van het verlies, zodat zij

wekt u de indruk dat er iemand aanwezig is. Een extra tijd-

de pas kunnen blokkeren.

schakelaar op de 1e etage versterkt het idee dat er bewoners
aanwezig zijn. Zorg voor voldoende buitenverlichting. Wan-

ENKELE BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS:

neer u graag wilt weten wie er voor de deur staat voordat u

Postbank: 058 - 2 12 60 00

de deur opent, dan heeft u een aantal mogelijkheden zoals

Banken: 0800 - 03 13 (Nederland)

glas in of naast de deur, een videofoon of een eenvoudige

Banken: +31 30 283 53 72 (vanuit buitenland)

deurspion. Verlichting naast de deur is hierbij erg belangrijk.

Visa (Nederland): 020 - 6 60 06 11

Zorg dat opklimmen onmogelijk is; zet ladders en vuilcon-

Visa (buitenlands): 0800 - 0 22 41 76

tainers weg. Inbrekers proberen vaak via de hoger gelegen

Eurocard/Mastercard: 030-283 55 55

verdieping binnen te komen.

Diner's club: 0800 - 0334 of 020 - 654 55 11
American Express: 020 - 504 86 66

VEILIG OP VAKANTIE
De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak
eenvoudig de woningen er uit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn; uitpuilende brievenbussen,
gordijnen continu gesloten, nooit een lampje aan. Het huis
een bewoonde indruk geven is dus het advies. Vergeet niet
dat inbrekers mee gaan met hun tijd. Ze bekijken niet alleen
uw woning of u thuis bent, maar ze zijn ook te vinden op het
internet. Ook daar moet u zichzelf beschermen. Maak dus
geen melding op Twitter, Hyves, MySpace of op uw weblog
dat u op vakantie gaat en hoe lang u wegblijft. Dan maakt u
het inbrekers wel heel gemakkelijk om toe te slaan. Vraag uw
buren om uw woning in de gaten te houden. Heeft u planten
in de vensterbank staan, laat deze dan ook tijdens uw vakantie daar staan en vraag of iemand ze water geeft. Gebruik een
tijdschakelaar voor uw verlichting. Laat uw post ophalen en
uit het zicht leggen. Laat geen volle vuilniszakken bij uw huis
achter Zet uw ﬁets/brommer altijd op slot, ook als deze binnen staat. Vertel een beperkt aantal familieleden en vrienden
wanneer en waar u met vakantie bent. Zorg er voor dat ze in
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TIPS met betrekking tot het
herkennen van Hennepkwekerijen
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HUIS/PAND VERHUURD? ZORG DAT ER GEEN HENNEP IN KOMT.

HUURCONTRACT

TOEZICHT OP UW PAND

BLIJF HENNEP TEELT MELDEN
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SCHOUWVERSLAG KVO-B:
Beste Ondernemers,
In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen is er op 21 juni j.l. een schouwronde gemaakt in de middaguren in aanwezigheid van onze Parkmanager, Politie en een afvaardiging van de Stichting Bedrijven Beveiliging Dordrecht (SBBD).
Tijdens deze schouwronde wordt er gelet op onveilige situaties, afval, groen, illegale stortingen, e.d.
Na de laatste schouwronde is vast te stellen dat ons industrieterrein veel vooruitgang heeft geboekt.
Er zijn slechts een aantal aandachtspunten gevonden waaronder:
• Gaten in de groenstrook. Is inmiddels opgelost.
• Groenonderhoud Heliotroopring. Is gemeld bij Rom D.
• Gedumpte gasﬂessen en pallets aan de Smaragd. Is reeds opgelost.
• Illegaal gestortte bouwgrond aan de Carneool/Zirkoon. Gemeld aan de Gemeente.
• Verkeerd geplaatst ﬁetsbord aan de Robijn. Gemeld aan de Gemeente.
• Overvolle vuilcontainers aan de Aventurijn. Wordt aan gewerkt.
• Overbodig bestratingsmateriaal buiten de hekken aan Toermalijnring. Verantwoordelijke is aangesproken.
Zoals u lunt lezen zijn de meeste punten opgelost en heeft onze parkmanager de nodige acties ondernomen.
Al met al kunnen we zeer tevreden zijn over de genoemde vooruitgang en wij zien de volgende schouw einde dit jaar vol vertrouwen tegemoet. Wij danken al de ondernemers voor hun inzet om ons industrieterrein mooi en veilig te houden.
Dick van Chastelet
Voorzitter KVO-B commissie
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Groenvoorziening
Zoals u heeft kunnen zien is onlangs de uitstraling van het

Dordrecht de helpende hand toegestoken en heeft men e.e.a.

openbare groen aangepakt. Het maaien was hard nodig.

opgepakt. Naast het maaien zijn ook de boomgaten langs de
Toermalijnring aangevuld met grond. Drechtwerk doet als

De bermen langs de diverse wegen zagen er verwaarloosd

uitvoerende partij in opdracht van Stadsbeheer haar uiterste

uit als gevolg van ﬁnanciële krapte bij de Regionale Ontwik-

best om Kil III de afgesproken uitstraling te geven. Zoals u

keling Maatschappij (Rom-D). Om de aanblik van ons terrein

weet heeft het onderwerp “groenvoorziening” een hoge prio-

te verbeteren heeft de afdeling Stadsbeheer van de gemeente

riteit bij het bestuur van uw VVE.

Paul van Driel nieuwe voorzitter
van Vereniging beheer Dordtse Kil 3
Als gevolg van een interne promotie ben ik per 1-8-2011 vestigingsmanager van Makro Delft geworden, één van de grootste vestigingen van Makro. Helaas heb ik slechts twee maanden deel mogen uitmaken van het bestuur van Kil 3.
De huidige secretaris, Paul van Driel, is bereid gevonden om
de voorzittersrol over te nemen.
Paul van Driel is als Operationeel Manager van Tsubakimoto
al lange tijd werkzaam binnen Kil 3 èn het bestuur van de
bedrijvenvereniging.
Manon Meesters, mede eigenaar van Duranmatic,
wordt secretaris van de vereniging. Ik wens het bestuur
en de leden alle goeds toe in de toekomst!
René Kempen
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