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Zoals gebruikelijk bij de start van een 
nieuw jaar begin ik met iedereen een heel 
succesvol en ondernemend 2016 toe te 
wensen. Een jaar dat we als ondernemers in 
Venlo en als Ondernemend Venlo hopelijk 
net zo positief kunnen beginnen als dat we 
2015 afsloten. Want in de laatste weken van 
afgelopen jaar vonden heel wat bijzondere 
gebeurtenissen plaats.

Zo werd Venlo, opnieuw, uitverkozen tot 
beste logistieke hotspot van Europa. Daar 
zijn we, opnieuw, heel trots op. Zelf weten 
we natuurlijk wel dat we het op allerlei vlak-
ken, zoals in de logistiek, heel goed doen. 
Maar het is fi jn als anderen dat bevestigen. 

Het is goed voor het imago van de stad en het doet gerenommeerde internationale bedrijven besluiten 
zich hier te vestigen. Bedrijven die weer interessant zijn voor jongeren met ambities die in Venlo op onder 
meer het logistieke vlak opleidingen op zowel mbo-, hbo- en masterniveau kunnen volgen. Het is daarbij 
mooi om te zien dat ondernemers in Venlo een nadrukkelijkere rol gaan spelen bij dat onderwijs, zodat de 
studenten meer gericht op de praktijk worden opgeleid.

Op dezelfde dag dat bekend werd dat Venlo weer in de prijzen was gevallen, overkwam dat ook een 
Venlose ondernemer. In een bomvolle Maaspoort werd Toine van Casteren van BAS Research & Techno-
logy uitgeroepen tot winnaar van de Lodewijk van der Grintenprijs. Haenen Potanthuriums en Kaneman 
Entertastement vormden een stevige concurrentie, zo gaf de jury aan, maar er kan er maar een de winnaar 
zijn. BAS Research & Technology is een van de vele bijzondere bedrijven die op onze bedrijventerreinen 
gevestigd zijn. Dat is lang niet bij iedereen bekend, dus daar mogen we best af en toe over opscheppen.

Een volgend heugelijk feit, u leest er ook alles over in deze editie van Ondernemend Venlo, was dat er 
massaal werd gestemd vóór continuering van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op de bedrijventerreinen 
van Venlo. Dat betekent dat allerlei activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, 
veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte, maar eveneens de werkzaamheden van een professioneel 
Parkmanagement kunnen worden voortgezet.

Tot slot nog even aandacht voor iets heel anders. Venlo heeft met Museum van Bommel van Dam een mu-
seum met een bijzondere collectie hedendaagse kunst binnen de stadsgrenzen. Toch lijkt het wel of Venlo 
en de Venlose politiek zich wat van het museum hebben afgewend. Onterecht, want het is een culturele 
instelling waar menige stad jaloers op zou zijn en een van de faciliteiten waar zeker hoogopgeleiden naar 
kijken als ze zich ergens vestigen. Met andere woorden, van belang voor de stad en voor de ondernemers 
in die stad. Binnenkort komt er een kans het museum weer de status te geven die het verdient, als onder-
deel van het Museumkwartier. Wat ons betreft gebeurt dat in het voormalige postkantoor. Misschien wel 
gecombineerd met de Tajiri-collectie. Verderop in dit magazine ontdekt u hoe.

Veel leesplezier,

Peter Thissen
Voorzitter Ondernemend Venlo

ELMEC Geloërveldweg 6 | 5951 DH Belfeld | T +31 (0)77 373 56 60 | F +31 (0)77 373 62 40
info@qrane.nl | WWW.QRANE.NL

• Enkelligger bovenloopkraan
• Opgebouwd uit Demag componenten
• Hijscapaciteiten: van 2.000 tot 10.000 kg
• Overspanning: tot maximaal 18.000 mm
• Leverti jd: vanaf 2 weken!

VA N A F  2 W E K E N 
E E N  B O V E N L O O P K R A A N 
I N  U W  W E R K P L A AT S? E N  D A N  O O K  N O G 
B E TA A L B A A R  E N  VA N  T O P K WA L I T E I T ? 

www.sportmobiel.nl Gecertificeerd partner van:

En als je nog mobiele 
contracten bij andere 
providers hebt lopen?

Ook voor deze mobiele 
nummers werkt 
Cloud&Clear gewoon

Uw partner voor mobiele en vaste telefonie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BESPAREN!
In minder dan 5 minuten minimaal 15% besparen op uw huidige  
KPN of Telfort vaste telefonie factuur? Neem contact met ons op!

PROFITEER ALS LID VAN ONDERNEMEND VENLO VAN: 
• 100% onafhankelijk advies
• Maatwerk toegespitst op uw specifieke omgeving
• De scherpste netwerkacties 

Kijkt u naar de mogelijkheden van een integratie van vaste en 
mobiele telefonie?

Sportmobiel is de enige partner in de regio die de benodigde  
certificeringen heeft bij 5 aanbieders waarmee niet alleen de 
onafhankelijkheid gewaarborgd is maar ook een probleemloze 
implementatie.
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LWV: werkgever positief 
over banenafspraak
Voor de leden van Ondernemend Venlo vond eind november een informatiemiddag plaats over de banenafspraak tussen overheid en 
sociale partners. Plaats van handeling: de WAA in Venlo. 

De WAA - aantal werknemers: 1250 - voert opdrach-
ten uit voor vierhonderd bedrijven, wereldwijd. 
Plantjes voor de hobbykweker worden er verpakt 
door mensen met een verstandelijke beperking, 
evenals controllers voor de Playstation. Verder, zo 
vertelt accountmanager Jos Pelzer de leden van 
Ondernemend Venlo tijdens een rondleiding, ligt er 
een opdracht om 104.000 veiligheidshamers (voor in 
de auto) te assembleren. 

Banenafspraak
Het bedrijfsbezoek komt op het juiste moment. 
Reguliere bedrijven moeten mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt werk aanbieden. De banen-
afspraak is vastgelegd in de participatiewet, een 
samenvoeging van de Wet sociale werkvoorziening 
en de Wajong.
Er speelt nog meer, verduidelijkt wethouder Vera 
Tax (Sociale Zaken) tijdens de aansluitende ‘college 
tour’. “Nederland telt 20.000 arbeidsmigranten. Daar 
staat een vergelijkbaar grote groep in de bijstand 
tegenover. Daar moet meer evenwicht in komen. De 
bijstandsregeling kost Venlo 4,4 miljoen euro per jaar.” 
Ook die groep moet naar de werkvloer. Dat gebeurt 
via 35 regionale werkbedrijven, waarin gemeenten, 
werkgevers, werknemers en sociale werkplaatsen sa-
menwerken. Ondernemers met vacatures en vragen 
kunnen terecht bij het Werkgeversservicepunt. 

Misverstanden
Over de banenafspraak bestaan misverstanden, 
houdt Mark Hendriks van de Limburgse Werkgevers 
Vereniging de aanwezigen voor. Bedrijven hoeven 
deze mensen niet per se in vaste dienst te nemen. 

Detacheren via de sociale werkplaatsen kan ook. 
Ook bestaat er geen quotumplicht. Die komt er pas 
wanneer blijkt dat bedrijven zich niet aan de afspraak 
houden. En die luidt: 100.000 banen erbij in het 
jaar 2026, plus nog eens 25.000 overheidsfuncties. 
Medio volgend jaar is een eerste ijkpunt. Doel in 
Noord-Limburg is 355 nieuwe banen, verdeeld over 
bedrijfsleven (250) en overheid (105). “We gaan ervan 
uit dat we dat halen”, zegt Hendriks. Gespreksleidster 
Vivienne Curvers signaleert dat ondernemers mond-
jesmaat gebruik maken van (jonge) werknemers 
met een verstandelijke beperking. Enkele aanwe-
zigen overwegen dat te gaan doen. De rest van de 
zaal heeft nog geen plannen, maar is overwegend 
positief. “De bereidheid is er”, concludeert Hendriks 
op basis van een gehouden enquête. Een derde van 
de 1400 leden van LWV werkt al met mensen van de 
boogde doelgroep. 

Anekdote
Veel bedrijven, met name kleinere MKB’ers, denken 
dat ze geen geschikte vacatures hebben. Zij krijgen 
het advies om een analyse te laten maken van de 
werkvloer met als doel taken te herverdelen, waar-
door nieuwe werkplekken ontstaan. Gastheer Jeroen 
Walraven, directeur van de sociale werkplaats, meldt 
goede ervaringen. Omgekeerd hetzelfde verhaal van 
enkele enthousiaste werknemers. “Het leerproces 
duurt wat langer, maar de prestaties zijn constant”, 
aldus Walraven. Hij komt met een anekdote uit de 
tijd dat hij directeur was bij Dorel, waar mensen met 
een beperking  maxi-cosi’s assembleren. “Vlak na de 
geboorte van prinses Amalia publiceerde de Tele-
graaf een foto op de voorpagina van Máxima met de 
pasgeboren prinses in een maxi-cosi. Dezelfde dag 
kwam ik op de werkvloer. ‘Die heb ik gemaakt’, zei een 
van de werknemers vol trots. Dat enthousiasme tref 
je bij uitzendpersoneel minder aan.”

Wethouder Vera Tax spreekt de aanwezigen toe
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Ergens enigszins verscholen op een van de 
Venlose bedrijventerreinen ligt een op het 
oog klein bedrijf. Dat bedrijf, BanBao Euro-
pe BV, levert echter speelgoed bouwsteen-
tjes aan meer dan vijftig landen. Directeur 
Steven van Bommel begon BanBao in 2005 
en hoopt over vijf jaar op een marktaandeel 
van 5 %. “Dan hebben we het heel goed 
gedaan.”

Hij begon al vroeg met werken, in het bedrijf van 
zijn vader. Daar werden – en worden nog steeds 
– lederwarenproducten gemaakt. Dat was op zijn 
zeventiende, geeft Steven van Bommel aan, maar 
hij was er al jaren eerder te vinden. “School vond ik 
niks, laat mij maar werken. Ik heb van thuis uit een 
ondernemersdrive meegekregen. Heb in de praktijk 
geleerd hoe je een bedrijf moet runnen. Dat gebeurt 
eigenlijk heel intuïtief.” Hij noemt het een voordeel dat 
hij in dat bedrijf met elk facet praktijkervaring heeft. “Ik 
heb alles gedaan: in de productie gewerkt, planningen 
gemaakt, personeelsbeleid, management, tot zelfs het 
repareren van machines en het eigenhandig aanleg-
gen van een verfstraat.”

Eigen merk
Dat laatste deed hij in India, waar de productie 
plaatsvindt. Hij woonde er in 1995 en 1996. Toen Van 
Bommel terugkwam naar Nederland kreeg hij op een 
gegeven moment het signaal van zijn vader dat die 
wilde stoppen. En of zijn zoon het wilde overnemen? 
“Ik doe zoals gezegd normaal gesproken dingen 
heel intuïtief, maar over deze beslissing heb ik goed 
nagedacht. Het was 1999 en in de branche speelden 
allerlei veranderingen. Uiteindelijk heb ik toch ja 
gezegd.” Dus nam hij in 2000 het bedrijf over. Het jaar 
daarna waren er de eerste connecties met China. “De 
lederwarenbranche was geen echte groeimarkt meer. 
Wij ontwerpen niet, maar produceren in opdracht. 
Dus ging ik op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. 
In India was er wat dat betreft niet zo veel mogelijk, 
maar dankzij de connecties die ik daar had kwam ik al 
snel in China terecht. Ik heb er onder meer de moge-
lijkheid onderzocht een eigen merk op te zetten.”

Verschillende culturen
Daar kwam het echter niet van, maakt Van Bommel 
duidelijk. Wel liep hij ergens in 2005 tegen, zoals hij ze 
noemt, ‘die blokjes’ aan, het product dat tegenwoordig 
de naam BanBao draagt. “Dat was tijdens een giganti-
sche beurs met ik weet niet hoeveel producenten. De 
blokjes waren een bijproduct, de producent wist niet 
zo goed wat hij er mee aan moest. Ik zag de potentie 
en we zijn met elkaar in gesprek geraakt, zijn elkaar be-
ter leren kennen. Je hebt het namelijk wel over twee 
heel verschillende culturen. Uiteindelijk zijn we tot een 
langetermijnvisie gekomen: het op de markt brengen 
van een kwalitatief goed product tegen een aantrek-
kelijke prijs. Daar besloten we zo’n tien jaar voor uit te 
trekken. Een periode waarin we tevens een degelijke 
relatie met elkaar wilden opbouwen.” Nu, acht jaar 
later is dat product – speelgoed bouwsteentjes verge-

lijkbaar met Lego – aan een gestage opmars bezig. In 
China ligt een productielocatie met 1.000 medewer-
kers maar het merendeel van de beslissingen – over 
onder andere de productlijnen, productverbetering 
en marketing – worden in Venlo genomen. Daar 
werken 15 mensen.

Beleving
Het product zoals het er nu ligt, kwam er niet zonder 
slag of stoot, glimlacht Van Bommel. Hij merkt op dat 
er een lange ontwikkelingsperiode aan voorafging 
waarin steeds weer nieuwe veranderingen werden 
doorgevoerd om de kwaliteit te verbeteren. Ook 
was er een rechtszaak tegen Lego. “Het is niet zo dat 
ze ons als concurrent wilde uitschakelen, maar ze 
waren over bepaalde aspecten van BanBao minder te 
spreken, zal ik maar zeggen. Daar zijn we echter netjes 
uitgekomen. De problemen die er waren zijn opgelost 
en Lego heeft ons als concurrent geaccepteerd.” Als 
een kwalitatieve goedkopere concurrent, maakt hij 
met een lach duidelijk. Want de kwaliteit is volgens 
Van Bommel vrijwel gelijk, maar de prijs van BanBao 
ligt zo’n 40 % lager. Daarin schuilde meteen ook een 
gevaar, zo heeft hij inmiddels ontdekt. “Toen we acht 
jaar geleden de markt op gingen was er meteen een 
doelgroep die interesse in ons product had, kinde-
ren van 3, 4 jaar die net met blokjes gaan spelen. De 
ouders zagen echter dat er nog goedkopere varianten 
op de markt waren en stapten na verloop van tijd 
daar op over. Maar die varianten zijn kwalitatief echt 
beduidend minder. Dus op den duur komen ze 
wel weer bij ons terug. Het is een trend die we al in 
meerdere landen hebben gezien.” Het gaat, zegt Van 
Bommel, ook om meer dan alleen het product, het is 
voor een belangrijk deel eveneens beleving. “Daarom 
is de marketing voor ons heel belangrijk. Hoe zetten 
we het product in de markt, hoe presenteren we het, 
daar wordt tot in de details over gesproken.”

Peppa Pig
BanBao brengt inmiddels ieder jaar een nieuwe lijn 
van vijftig basisproducten op de markt waaraan 
gedurende het jaar modellen worden toegevoegd. 
De presentatie van die nieuwe lijn vindt ieder jaar in 
januari plaats, op beurzen in Neurenberg, Hongkong 
en New York. In het voortraject wordt de nieuwe lijn 
onder andere getest door een uit kinderen bestaand 

panel. Van Bommel: “In China hebben we een R&D-
afdeling waar zeventig mensen werken. Ze beginnen 
daar met moodboards en zo wordt dan stap voor stap 
naar een nieuwe lijn toegewerkt. Binnenkort gaan we 
aan de slag met de lijn voor 2017.” Ook is er een geheel 
nieuw product aan het assortiment toegevoegd, aldus 
Van Bommel, via een Engelse licentiehouder. “Dat is 
Peppa Pig; met dat merk richten we ons op een net 
iets jongere doelgroep.” Daarmee begint het avontuur 
voor de Venlose ondernemer weer een beetje op-
nieuw. Waar BanBao al in meer dan vijftig landen ver-
krijgbaar is, daar moet Peppa Pig de wereld nog stap 
voor stap gaan veroveren. “We bekijken per land hoe 
we het in de markt gaan zetten. In Groot-Brittannië, de 
VS en Australië is het karakter al bekend; Nederland en 
Duitsland en China behoren ook tot de eerste landen 
waar we het introduceren. Want als het in die landen 
lukt, dan lukt het elders meestal ook.”

BanBao is sinds 8 december in China een beursge-
noteerd bedrijf. Daarnaast is de bouw gestart voor 
een tweede productielocatie. Van Bommel besluit 
dan ook met op te merken dat de komende jaren er 
veel aandacht zal worden besteed aan het vergroten 
van het marktaandeel. “We zien wat dat betreft volop 
mogelijkheden. Als we in 2020 een marktaandeel heb-
ben van 5 % dan hebben we het als jong bedrijf heel 
goed gedaan.”
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Feiten en cijfers BanB ao
Opgericht: 2005
Aantal medewerkers: circa 1.000 in China en 15 in Venlo
Werkgebied: Wereldwijd
Vestigingen: Hoofvestiging Venlo, productielocatie in 
China
Activiteiten: Productie van speelgoed bouwsteentjes

De Ondernemer: Steven van Bommel, BanBao

“ School vond ik niks, 
laat mij maar werken”
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Cloud, 
Offi ce365, Security 
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+31 888 111111
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Looyenbeemd 18g | 5652 BH | Eindhoven

www.itsn.nl

Hij werkt al twintig jaar bij Océ, 
heeft daar diverse functies ge-
had en is inmiddels senior vice 
president. Sinds kort maakt 
Tjebbe Smit deel uit van de 
Raad van Advies van Onderne-
mend Venlo, als opvolger van 
Jan Verschaeren. “Over vijf jaar 
moet deze regio een duidelijk 
gezicht hebben.”

De 46-jarige Tjebbe Smit (getrouwd en 
vader van vier kinderen) begon in 1995 
als chemisch technoloog bij R&D aan 
zijn loopbaan bij Océ, na een opleiding 
aan de TU in Eindhoven. Daarna was 
hij onder meer kwaliteitsmanager, 
inkoopmanager en local manager in 
Singapore, dat laatste van 2005 tot 
2009. Daarna keerde hij in zijn huidige 
functie terug naar Océ in Venlo. In 
zijn hoedanigheid als lid van de Raad 
van Advies fungeert hij samen met 
Hai Berden en Jacques Scheuten als 
klankbord en ondersteuning voor het 
bestuur van Ondernemend Venlo – 
dat al met al bijna duizend bedrijven 
vertegenwoordigt – en met name voor 
de voorzitter Peter Thissen. “Ik doe dit 
nog maar kort, maar merk wel dat er 
in Venlo en de regio veel speelt. Zoals 
het intensiveren van de samenwerking 
tussen de Noord-Limburgse gemeen-
ten wat onder andere naar voren komt 
in het begin vorig jaar gepresenteerde 
economisch manifest en de economic 
development board die nu wordt 
opgezet.”

Er liggen dus voldoende uitdagingen, 
verwoordt Smit zijn eerste indrukken 
als nieuw lid van de Raad van Advies. 
Een van die uitdagingen is het geven 
van een gezicht, een sterk en duidelijk 
profi el aan de regio, vindt hij. Dat is nu 
nog te weinig het geval. “Venlo kent 
drie sterke sectoren: de maakindustrie, 
logistiek en agrifood. Daarin ligt de 
kracht van de stad, maar het maakt 
het lastig om ze op één manier te pro-
fi leren. We hebben met de Raad van 
Advies en Ondernemend Venlo, maar 
ook met de omliggende gemeenten 

afgesproken daar komend jaar een 
duidelijke strategie en visie over neer 
te leggen. Het dilemma is dat je een 
keuze moet maken tussen drie afzon-
derlijke gezichten of moet neigen naar 
een meer holistische zienswijze waarbij 
die drie zuilen versmelten.”

Een grote pré vindt Smit de ligging van 
de stad. “Er was lange tijd het idee dat 
Venlo aan de rand van Nederland lag, 
maar Venlo ligt juist in het centrum van 
Europa.” Van dat gegeven, zegt Smit, 
moet de stad veel meer gebruik ma-
ken. “Het mag sowieso wel wat minder 
bescheiden. Ondernemers hier willen 
vooral ondernemen maar je mag zo 
af en toe ook best vertellen hoe goed 
je bent. Als onderdeel van de Euregio 
heeft Venlo mensen die hier willen 
wonen en werken heel veel te bieden. 
Dus moeten we over die grenzen heen 
denken.” Ja, zegt Smit, hij weet uiter-
aard dat die landgrenzen nog wel de-
gelijk bestaan. Dat er cultuurverschillen 
zijn, verschillende wet- en regelgeving 
is, maar er zijn ook al allerlei initiatieven 
en platformen om dat te overbruggen. 
“Daar moeten we veel meer gebruik 
van maken. 

De campusontwikkeling op het voor-
malige Floriade-terrein noemt Smit 
een goede zaak, maar wel een project 
dat zich nog in het beginstadium 
bevindt. “Het is zaak jonge talenten 
aan te trekken. Daar kan de campus 
op den duur een rol in spelen, maar 
het bedrijfsleven eveneens. Dat mag 
zijn ambities best nadrukkelijk tonen 
zodat jongeren weten dat hier allerlei 
aantrekkelijke banen beschikbaar zijn.” 
Een ander belangrijk aandachtspunt is 
de bereikbaarheid van de regio, merkt 
Smit op. “Zoals ik al zei heeft Venlo met 
de omliggende Euregio veel te bieden. 
Dan moet die wel bereikbaar zijn, de 
reistijd moet te behappen blijven. Maar 
op bepaalde punten zie je het mo-

menteel al snel vastlopen, met name 
bij de A67.”

Voorlopig gaat Smit zich in allerlei 
zaken verdiepen en zijn eigen rol bin-
nen de Raad van Advies zoeken. Daar 
maakt onder andere het versterken van 
zijn netwerk deel van uit. “Ik ga me wat 
vaker laten zien. Zit ook vol energie om 
mijn taak goed uit te voeren.” Heeft hij 
al bepaalde stippen aan de horizon 
gezet – zoals dat zo mooi heet – of is 
dat nog te vroeg? “Dat is nog wel wat 
vroeg, maar één doel heb ik of hebben 
we  eigenlijk wel: zorgen dat Venlo bin-
nen enkele jaren dat duidelijke gezicht, 
dat herkenbare profi el heeft.”

Tjebbe Smit nieuw gezicht in Raad van Advies Ondernemend Venlo

“Venlo ligt niet aan de rand van 
Nederland maar centraal in Europa”

VENLO Tasmanweg 6 
077 207 99 00 
BESTEL- EN VRACHTWAGENS

VENLO De Sondert 2 
077 207 99 10
PERSONENWAGENS

Happy 
masquerade.

Weej winse idderein eine schoëne Vastelaovend!

Smeets Autogroep is uw offi  ciële dealer van Mercedes-Benz personen-, bestelwagens en trucks, Smart, Fuso en Schmitz Cargobull.

SMEETS-AUTOGROEP.NL

SMEETS AUTOGROEP MET VESTIGINGEN IN EINDHOVEN, VENLO, ITTERVOORT, HEERLEN, MAASTRICHT.    

Tjebbe Smit: “zorgen dat Venlo binnen enkele jaren dat duidelijke gezicht heeft”
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Kent u de
(veiligheids)risico’s 
van leegstand?

Leegstand, veel panden krijgen er wel eens 
mee te maken, kortdurend of voor langere 
tijd. In Limburg liegen de cijfers er helaas 
niet om. Twee derde van de Limburgse 
gemeentes kampt met een leegstand van 
10% of hoger. Gemiddeld genomen staat in 
Limburg 12% van het winkeloppervlak leeg. 
Hiervan staat meer dan 60% minimaal 2 
jaar leeg (bron: Winkelmonitor Limburg 
2014). 

Theoretisch gezien hebben gebouwen die leegstaan 
minder kans op schade dan panden die volop in 
gebruik zijn. In de praktijk geldt echter het tegenover-
gestelde. Leegstand kent diverse risico’s waarbij de 
directe en indirecte schade behoorlijk kan oplopen.

Vandalisme en kraken
Leegstaande en verlaten panden vormen een gemak-
kelijk doelwit voor vandalen. En hoewel kraken bij wet 
verboden is, komt het nog steeds voor. Bovendien 
moet er altijd een gang naar de rechter gemaakt 
worden om een kraakpand te ontruimen. Gekraakte 
panden worden zowel van binnen als van buiten 
compleet gestript waardoor de schadepost fl ink in 
de papieren kan lopen. Om het kraken van panden 
te voorkomen wordt vaker gebruik gemaakt van 
anti-kraakoplossingen zoals tijdelijke bewoning of 
beveiliging.

Inbraak en lekkages
Niets zo uitnodigend voor insluipers als een leeg-
staand pand. Inbrekers kunnen ongestoord kijken of 
er nog iets van waarde achter is gebleven. Met name 
koperen leidingen, bedrading en lood zijn gewild. 
Echter, alles wat enige waarde vertegenwoordigt, is in 
trek bij het dievengilde, zoals granieten vensterban-
ken, maar ook sanitair en dergelijke. In deze tijd van 
het jaar is het bovendien belangrijk dat het gehele 
pand vorstvrij blijft. Wanneer de verwarming het 
om een of andere reden begeeft kunnen leidingen 
bevriezen. Als de temperaturen vervolgens weer 
beginnen te stijgen en het water in de leidingen 
ontdooit, kan dit leiden tot lekkages (ook ontvreemde 
leidingen hebben lekkages tot gevolg). Dit heeft niet 
alleen schade aan uw eigen pand tot gevolg, maar 
mogelijk ook aan naastgelegen panden, waarvoor u 
vervolgens aansprakelijk bent.

Sociale onveiligheid en onverhuurbaarheid
Verwaarlozing van een pand gaat vaak hand-in-hand 
met leegstand. Het schilderwerk wordt niet bijge-
houden en onkruid niet langer verwijderd. Tel hierbij 
de eerder genoemde zaken als ingegooide ruiten, 
dichtgetimmerde ramen en graffi  ti op en leegstaande 
panden leiden tot een gevoel van sociale onveilig-
heid. Afgezien van de directe fi nanciële risico’s zijn 
er ook de indirecte fi nanciële risico’s. De verkoop-
baarheid of verhuurbaarheid van vastgoed daalt bij 
leegstaande en verwaarloosde panden. Het kan er 

zelfs toe leiden dat de objecten onverkoopbaar of 
onverhuurbaar worden.

Gevolgen leegstand voor uw polisdekking
De eerder genoemde risico’s zijn relatief voor de 
hand liggend. Maar wist u dat naast de fi nanciële 
gevolgen veroorzaakt door fysieke schade  leegstand 
ook gevolgen kan hebben voor de dekking door 
uw verzekeraar? Het Verbond van Verzekeraars heeft 
hiervoor de Checklist “Leegstand: wat nu?” opgesteld 
(vraag ernaar bij uw verzekeraar).

Risico’s minimaliseren
Om de risico’s van leegstand te minimaliseren kunnen 
diverse maatregelen genomen worden. Water- en 
vorstschade kunnen voorkomen worden door water-
leidingen af te tappen of af te sluiten. Antikraakbe-
woning kan een oplossing bieden voor leegstaande 
woningen, appartementencomplexen maar ook voor 
kantoorpanden. Daarnaast zijn er diverse beveili-
gingsmaatregelen die het risico aanzienlijk beperken. 
Het pand kan bijvoorbeeld voorzien worden van een 
inbraakmeldsysteem en daarnaast aangesloten wor-
den op een particuliere alarmcentrale. Ook regelma-
tige controlerondes en/of deelname aan collectieve 
beveiliging zijn goede maatregelen die u kunt treff en 
om risico’s van leegstand te minimaliseren.

Bron: fortas

“Eerst samenwerking 
in de regio versterken, 
dan pas verder kijken”
De werkgevers in Noord-Limburg zijn op zoek naar een krachtigere samenwerking in de 
regio, met elkaar en met overheden en onderwijs. Dat is onder andere vastgelegd in een 
begin maart 2015 gepresenteerd Economisch Manifest met tien belangrijke actiepunten. 
Over die samenwerking spreken we met de voorzitters van de lokale ondernemersvereni-
gingen, ditmaal met Frank Arts van de Industriële Club Venray.

Ze zijn goed ingevuld, de industrieterreinen rondom 
Venray, vindt ICV-voorzitter Frank Arts. Veel maakin-
dustrie en logistiek, terwijl ook de agrofoodsector 
en het toerisme nadrukkelijk  vertegenwoordigd zijn 
in Venray. “Goed ingevuld, met veel aantrekkelijke 
bedrijven, een aantal echte trekkers ook, maar we 
hebben nog ruimte. Uiteraard heeft de aanleg van 
de A73 voor een fl inke impuls gezorgd en dat geldt 
eveneens voor de barge terminal in Wanssum. Die 
dankzij de komst van een rondweg in de toekomst 
nog beter kan worden benut. Bovendien ligt vlieg-
veld Weeze op slechts 20 minuten rijden.” En dan is er 
de nog de prima ligging van Venray en de rest van de 
regio Noord-Limburg, merkt hij op. “Ik zeg altijd dat 
we tussen de slimste regio – Eindhoven – en een heel 
koopkrachtige regio – Nordrhein Westfalen – liggen.”

Arts geeft aan dat hij zeer te spreken is dat de sa-
menwerking in de regio – die na de Floriade wat was 
verwaterd – weer is opgepakt. Onder meer vastge-
legd in het economisch manifest. Want als gemeente 
alleen sta je veel minder sterk, stelt hij. “Als gemeente 
kun je wel op een eigen manier bijdragen aan de 
aantrekkingskracht van de regio. Goed onderwijs is 
daar een belangrijk aspect van. Venray vult dat in met 
een krachtig mbo, in Venlo is er hbo en enkele oplei-
dingen van Universiteit Maastricht. Voor al die jeugd, 
zeker de hoogopgeleiden, moeten vervolgens wel 
aantrekkelijke banen zijn. Dat vullen we als Venray 
eveneens goed in. Er zitten hier een aantal bedrijven 
met veel behoefte aan kennis en dus aantrekkelijke 
banen.” Zo heeft iedere gemeente in Noord-Limburg 
bepaalde kwaliteiten en door samen te werken kun je 
die versterken, maakt Arts duidelijk.

Hij noemt vervolgens het economisch manifest een 
goede stap in dat traject, vindt het positief dat ook 
de LWV en de provincie daar een rol in spelen. “We 
moeten wel oppassen dat het niet te stroperig wordt. 
Daarom is het belangrijk dat de economic develop-
ment board, die de actiepunten uit het manifest naar 
de praktijk moet vertalen, snel van de grond komt. 
We merken echter dat het lastig is een voorzitter te 
vinden. Dat moet uiteraard iemand van een bepaald 
kaliber zijn. We moeten dus zorgen voor een goede 
structuur zodat degene die dat voorzitterschap gaat 
invullen zich gesteund voelt en weet waar hij of zij 
aan begint.”

Arts legt uit dat vanuit het economisch manifest 
bepaalde zaken kunnen worden opgepakt. “Belangrijk 
aandachtspunt wordt imagebuilding – hoe gaan we 
ons verkopen. Zoals gezegd, er zijn voldoende eigen 
kwaliteiten en dan is er die uitstekende ligging. In 
mijn ogen is regionale samenwerking een opstap 
naar samenwerking binnen de Euregio. Ook al lig-
gen er diverse obstakels zoals verschillen in cultuur 
en wet- en regelgeving. Dat komt echter in een 
later stadium. Laten we ons eerst op de eigen regio 
focussen, zorgen dat de samenwerking tussen de 
Noord-Limburgse gemeenten sterker wordt en dan 
pas verder kijken.”

Frank Arts geeft aan dat hij zeer te spreken is over 
de samenwerking in de regio
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B|A|S Research & Technology is de winnaar van de Lodewijk van der Grintenprijs. Hae-
nen Potanthuriums en Kaneman Entertastement haalden het net niet. De presentatie 
van de zesde editie van de Venlose Ondernemersprijs op 8 december was er eentje om 
door een ringetje te halen. Verslag vanuit een bomvolle Maaspoort.

B|A|S Research & Technology is de winnaar van de Lodewijk van der Grintenprijs. Hae-
nen Potanthuriums en Kaneman Entertastement haalden het net niet. De presentatie 
van de zesde editie van de Venlose Ondernemersprijs op 8 december was er eentje om 
door een ringetje te halen. Verslag vanuit een bomvolle Maaspoort.

Opzet
De opzet van de prijsuitreiking zou anders worden, beloofde Mike Noldus, de 
nieuwe voorzitter van de Stichting Ondernemersprijs Venlo. En het werd ook 
anders. Zo wordt voortaan ieder jaar een uniek beeldje gemaakt voor de win-
naar. Verder heeft het programma een nieuw jasje aangemeten gekregen. Meer 
onderhoudend (maar toch informatief ), strakker en met iets meer glamour. 
Presentatrice Gerardine Schreurs, de opvolgster van Ruud Stikkelbroeck, hield 
de gesprekken met de kandidaten boeiend en tegelijk speels, met op tijd een 
knipoog tot vermaak van de volle zaal. De interviews vonden niet plaats aan een 
tafeltje, zoals voorheen, maar met de kandidaten relaxed zittend op een stijlvolle 
bank, made in Venlo. 
En allemaal hadden ze hun eigen boodschap. Jac Haenen (Haenen Potanthu-
riums, kandidaat namens LLBT) hield de zaal voor dat hij geen plant, maar een 
beleving verkoopt. Dennis en Maikel Kaneman (Kaneman Entertastement, 
kandidaat MKB) willen niet de grootste cateraar worden, maar wel de beste. En 
Toine van Casteren (kandidaat Ondernemend Venlo) benadrukte dat beton het 
belangrijkste bouwmateriaal ter wereld is. 
Aria
Het entertainmentgehalte in De Maaspoort was hoog. Sef Thissen trapte af, 
begeleid door Robert Weirauch aan de piano, met een aria uit Le Nozze di Figaro. 
De operazanger is inmiddels nationaal bekend dankzij Viva Classic Live. Popzan-
geres Nienke Crijns, vergezeld door tweede stem Esther van Bommel, wacht 
wellicht ook een grote toekomst. Zij haalde de discorock van Kiss (I was made for 
loving you) op bijzonder originele wijze door de mangel, waagde zich met verve 
aan Adele en zong tot slot nog een eigen nummer. Er zat volop vaart in het 
programma, met als gevolg dat tegen tien uur de afterparty kon beginnen. 

B|A|S Research & Technology is de winnaar van de Lodewijk van der Grintenprijs. Hae-B|A|S Research & Technology is de winnaar van de Lodewijk van der Grintenprijs. Hae-
nen Potanthuriums en Kaneman Entertastement haalden het net niet. De presentatie 
van de zesde editie van de Venlose Ondernemersprijs op 8 december was er eentje om 

Bestuur Stichting Ondernemersprijs Venlo

Winnaar
Juryvoorzitter Jan Verschaeren sprak van “drie winnaars”, waaruit de jury had 
moeten kiezen en dat was beslist niet gemakkelijk geweest. Verschaeren stak, 
voordat hij de juryrapporten voorlas, in een algemeen betoog de loftrompet 
over de maakindustrie in Noord-Limburg. 
“Dat we goed en groot zijn in logistiek en agri-business, dat weten we. De maak-
industrie is minder bekend, terwijl Noord-Limburg samen met Oost-Brabant 
op dit gebied leidinggevend is in Nederland. Dat moeten we vooral blijven 
communiceren met zijn allen. “Daarbij haalde hij het dankwoord aan van gast 
en Venlonaar van het jaar Sef Thissen, die een pleidooi hield voor ‘trots op Venlo’. 
“Niet alleen bedrijven zijn ambassadeurs van Venlo”, aldus Thissen. “Iedereen is 
ambassadeur van Venlo. We moeten trots zijn op onze stad en dat met zijn allen 
uitstralen.”

Burgemeester Scholten feliciteert de winnaar

De drie kandidaten voor de Lodewijk van der Grintenprijs hadden zich gepresenteerd en voorzitter Verschae-
ren had de lovende juryrapporten voorgelezen. De spanning in de zaal was om te snijden. Burgermeester 
Antoin Scholten moest nog heel even wachten met het bekendmaken van de winnaar. Eerst was het de beurt 
aan de Vlaamse entertainer Armand Schreurs. 

Schreurs, vaste gast bij de uitreiking van de Venlose ondernemersprijs, vatte de geslaagde avond in de 
vertrouwde poppenkast-setting samen in een kolderieke sketch, waarbij hij niemand spaarde. Geestig, mes-
scherp, maar nimmer beledigend. Het publiek schaterde het uit. 
Zo weten de aanwezigen dankzij de entertainer waar de afkorting BAS voor staat bij B|A|S Research & Techno-
logy, de fi rma van winnaar Toine van Casteren. De directeur betoogde eerder op de avond dat beton sexy is. 
“Als er geen beton was, dan zaten we nu in de buitenlucht.” De Vlaamse komiek haakte daar meteen geksche-
rend op in: “Beton Altijd Sexy.” 

Beeldje
Vlak voor tien uur mocht Van Casteren, in het bijzijn van zijn echtgenote, het beeldje in ontvangst nemen. Hij 
sprong een gat in de lucht toen het confettikanon afging na de bekendmaking door de burgemeester. “Een 
jongensdroom”, noemde de winnaar de ontwikkeling van zijn eenmanszaak tot internationaal vermaard be-
drijf in de afgelopen 22 jaar. “Dit is het moment om er even bij stil te staan hoe we zover zijn kunnen komen. 
Dat geeft een heel fi jn gevoel.” Complimenten waren er voor de jury (“voor de maandenlange spanning”), voor 
zijn opponenten (“twee prachtige bedrijven”) en voor zijn echtgenote, die Van Casteren ooit stimuleerde om 
te gaan studeren. “Ook wil ik mijn mensen bedanken, die in de zaal zitten. Jongens, dit hebben we met zijn 
allen gedaan.”

B|A|S Research & Technology 

winnaar zesde Lodewijk van der Grinten Prijs

“ Iedereen is ambassadeur van Venlo”
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Nieuwe kansen binnen Raak MKB!
In 2016 worden er weer 2 nieuwe openstel-
lingen verwacht voor de subsidierege-
ling RAAK MKB. Dit biedt mogelijkheden 
voor MKB om fi nanciering te krijgen voor 
onderzoeksprojecten in samenwerking met 
hogescholen.

Hogescholen, ondernemers en publieke 
professionals kunnen elkaar versterken 
door samen te werken aan innovatievra-
gen. Innovatie en ontwikkeling van nieuwe 
kennis is essentieel. Voor ondernemers 
om - internationaal - te kunnen blijven 
concurreren. Voor de publieke sector om 
dienstverlening op het hoogst mogelijke 
niveau te realiseren. En voor het onderwijs 
professionals op te leiden die klaar zijn voor 
de beroepspraktijk. Kennis- en innovatie-
netwerken spelen hierbij een grote rol. 
RAAK ondersteunt deze kennisnetwerken 
door het fi nancieren van onderzoekspro-
jecten. De innovatievragen uit het regio-
nale werkveld vormen altijd de aanleiding 
van een RAAK-project.

Subsidiebijdrage
Er is een bijdrage beschikbaar voor pro-
jecten met allerhande thema’s. Belangrijk 
is dat kennisontwikkeling, innovatie en ken-
niscirculatie een rol spelen. Het project kan 

deel uitmaken van een groter (regionaal) 
innovatieprogramma. 

RAAK kent een aantal onderdelen:
• RAAK MKB;
• RAAK Publiek;
• RAAK PRO (praktijkgericht onderzoek).

De hoogte van de bijdrage is maximaal 
70% van de totale projectkosten, tot hoog-
stens € 300.000 voor RAAK MKB.
Bij Raak Publiek en RAAK PRO loopt dit op 
tot € 700.000.

Aanvraagcriteria
Een hbo-instellingen moet namens het 
consortium een aanvraag indienen. Het 
consortium bestaat verder ten minste uit:
• Regionale mkb-ondernemers dan wel 

een vertegenwoordiger van het mkb 
zoals een intermediaire organisatie of 
brancheorganisatie (RAAK MKB);

• Twee publieke instellingen of vertegen-
woordigers van een koepel van instel-
lingen (RAAK Publiek);

• Kennisinstellingen en de beroepsprak-
tijk zijnde regionale mkb-bedrijven en 
publieke professionals (RAAK PRO);

• Vertegenwoordigers van het regionale 
mkb en/of publieke instellingen en een 

buitenlandse partij zijnde kennisinstelling, 
bedrijf of publieke instelling (voorheen 
RAAK Internationaal).

Aan de slag
De verwachting is dat er in maart en 
oktober 2016 nieuwe voorstellen inge-
diend kunnen worden voor RAAK MKB. 
Wij houden de defi nitieve data uiteraard 
goed in de gaten! Voor RAAK PRO en RAAK 
publiek komen er in het nieuwe jaar ook 
weer kansen, deze worden net na de zomer 
verwacht. 

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande 
regelingen? Neem dan vrijblijvend contact 
op met TRIAS.

Wij kunnen u ondersteunen bij het vormen 
van een consortium en het opstellen en 
indienen van de aanvraag.

TRIAS BV • info@trias-subsidie.nl 
077-3560100
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Horsterweg 19 5975 NA Sevenum § 077-398 80 37 § www.hagrokantoormeubelen.nl § info@hagrokantoormeubelen.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.30 - 18.00 uur § zaterdag van 8.30 - 16.00 uur

‘ N I E U W  E N  G E B R U I K T ’

Massaal ingestemd met continuering BIZ-regeling Venlo 

“Samen staan we veel sterker”
Er is massaal gestemd vóór continuering van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op de bedrijventerreinen van Venlo. Meer dan negentig 
procent van de respondenten stemde voor. Een goede zaak volgens Will Lormans, voorzitter van de Stichting Parkmanagement, hoewel 
er volgens hem nog te veel bedrijven zijn die niet weten wat de BIZ voor hen kan betekenen en er daarom ook niet hun voordeel mee 
kunnen doen. 

Ondernemers willen zich bezighouden met onderne-
men, niet met groenvoorziening, zwerfafval en vracht-
wagenparkeerproblemen. Daar komt de BIZ in beeld. 
“Met de BIZ kunnen we voor de ondernemers dingen 
doen die we zonder deze BIZ niet zouden bereiken. 
Dan zouden ze toch bepaalde dingen missen”, zo 
begint Lormans. Al in 2003 is in Venlo gestart met een 
soort van parkmanagement, in beginsel gerealiseerd 
door de provincie, de gemeente Venlo, de onderne-
mers en de Kamer van Koophandel. Zeven jaar later is 
de BIZ in Venlo opgericht voor alle ondernemers op 
de Businessparken Noorderpoort, Spikweien-Lomm, 
Tegelen-Belfeld en Tradeport. “Dat betekende dat elk 
bedrijf wat gevestigd is op deze bedrijventerreinen 
voortaan een jaarlijkse heffi  ng van 125 euro moest 
betalen, ook de bedrijven die niet ingestemd hadden 
met de BIZ. Dat is ook het sterke punt; op die manier 
heb je geen freeriders meer,” vertelt Lormans. Met de 
gelden van de BIZ worden projecten gerealiseerd die 
een individueel bedrijf of een ondernemersvereni-
ging niet zou (kunnen) bewerkstelligen, met name 
activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de 
leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de 
openbare ruimte. Ook wordt de inzet van professioneel 
Parkmanagement betaald, bestaande uit een eigen 
secretariaat, in de persoon van Hanny van Lare, en een 
eigen parkmanager. 

Sinds anderhalf jaar is dit Lidy Rutten. Zij legt verbin-
dingen tussen ondernemers onderling en tussen de 
bedrijven en andere operationele stakeholders als de 
gemeente. Daarbij functioneert ze als het ware als 
probleemoplosser. “Als voorbeeld: op businesspark 
Noorderpoort liep rond vijf uur altijd het verkeer vast, 
dus heb ik geopperd om daar de verkeerslichten 
langer op groen te laten staan. Op een ander stuk in-
dustrieterrein was er overlast van fi etsers, dus zijn we 
nu bezig met een wandel- en fi etspad. Het gaat om 
dergelijke kleine dingen met een heel groot eff ect. Zo 
kom ik dagelijks problemen tegen met bijvoorbeeld 
het parkeren van vrachtwagens. Ons succes is dat we 
nu een permanente vrachtwagenparkeerplaats heb-
ben gerealiseerd aan de James Cookweg.” Lormans 
benadrukt dat eerdergenoemde praktische oplos-
singen zonder de BIZ niet gerealiseerd zouden zijn. 
“Juist door de gezamenlijkheid van de BIZ - samen 
vertegenwoordigen ze meer dan 900 bedrijven - krijg 
je één gezicht en vormen de ondernemers voor de 
provincie, de gemeente en andere instanties een 
serieuze gesprekspartner. Samen sta je gewoon veel 
sterker.” 

De parkmanager werkt echter niet alleen als problee-
moplosser, maar zet de BIZ ook in voor gezamenlijke 
inkoopprojecten. Denk aan telefonie, energie, BHV-

opleidingen, brandblusmiddelen en collectieve be-
veiliging. “Een typisch project wat niemand individu-
eel zou oppakken is het opruimen van zwerfafval. Om 
het aanzien van de bedrijventerreinen fatsoenlijk te 
houden, zijn wij samen met de gemeente gaan kijken 
hoe we het zwerfafvalprobleem aan konden pakken. 
De gemeente heeft containers geplaatst die regel-
matig op kosten van de BIZ  leeggemaakt worden”, 
legt Rutten uit. Lormans voegt toe: “De ondernemer 
wordt daarbij vaak getriggerd door het voordeel dat 
hij krijgt, maar op de lange termijn is het doel om te 
komen tot een kwaliteitsimpuls van de businesspar-
ken. Bij de gezamenlijke energie-inkoop proberen we 
mensen ook bewust te maken van hun energiege-
bruik en -verbruik. Bij de gezamenlijke aanbesteding 
van de bewaking wijzen we mensen ook op zaken 
die de veiligheid bevorderen. Dat is heel belangrijk, 
want het kwalitatieve aspect houdt de continuïteit 
erin. Met het verbeteren van de kwaliteit kun je 
oneindig lang doorgaan. En dat is ook de strekking 
van parkmanagement. Dat we uiteindelijk bedrijven-
terreinen krijgen in Venlo die een goede infrastruc-
tuur hebben, er verzorgd uitzien, goed bereikbaar 
zijn, veilig zijn, saamhorigheid hebben, kortom; waar 
ondernemers zich graag willen vestigen.”

Hanny van Lare (l) en Lidy Rutten: blij met continuering BIZ
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Limburg

Nordrhein-Westfalen

Actiegroep maakt werken en 

ondernemen over de grens gemakkelijker

“Koe bij de hoorns pakken”
Werken en ondernemen over de grens moet eenvoudiger. Zie hier de taak van het Actie-
team grensoverschrijdende economie en arbeid. Gedeputeerde Twan Beurskens maakt 
deel uit van het team. Wethouder Stephan Satijn van Venlo en de Duitse politicus en 
Euregiokenner Marcus Optendrenk juichen het initiatief toe.

Gedeputeerde Twan Beurskens wijst op een mooie pilot in de Euregio. Het UWV in Venlo en het arbeidsbu-
reau in Krefeld gaan het aanbod vacatures en werkzoekenden uitwisselen. Vindt een werkgever in Krefeld in 
eigen regio geen lasser, dan wellicht wel in Venlo. En vice versa.

Met één voorbeeld maakt de gedeputeerde duidelijk wat de Actiegroep grensoverschrijdende eco-
nomie en arbeid voor ogen staat. De grens tussen Venlo en Kaldenkerken en Straelen mag dan niet 
meer zichtbaar zijn, maar wetten en oude afspraken staan een soepele samenwerking in de weg. Daar 
hebben bedrijven en werkzoekenden last van. De actiegroep, legt Beurskens uit, gaat de vinger op 
de zere plekken leggen en de ergste obstakels zo snel mogelijk uit de wereld helpen. “Limburg 
is een langgerekte smalle provincie. Waarom zouden we niet links en rechts van ons 
kijken? Oftewel in Duitsland en België? Daarmee vergroot je de kansen voor zowel 
werkgevers als werknemers.”

Bittere ernst
Het actieteam onder leiding van voormalig Tweede Kamerlid Matthijs 
Huizing, moet ervoor gaan zorgen dat de economie en de arbeidsmarkt 
aan weerszijden van de grens beter op elkaar aansluiten. Het is de werk-
groep bittere ernst, verduidelijkt Beurskens aan de hand van zijn eerder 
genoemde voorbeeld. “Het blijft niet bij het uitwisselen van vacatures. Het 
is ook belangrijk dat diploma’s erkend worden. Dat een lasser in Venlo met 
zijn diploma ook daadwerkelijk aan de slag kan in Duitsland. En uiteraard mag 
de taal geen barrière vormen. Daarom krijgt Duits in het onderwijs weer aandacht. 
Daar zijn we al mee bezig.”

Grensregio
Het actieteam, dat verder bestaat uit vertegenwoordigers van diverse ministeries, van 
grensprovincies, een grensgemeente, de VNG en Euregio’s, gaat nauw samenwerken 
met werkgevers, werknemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en uiteraard 
met de buurlanden. “Daarom wil ik graag van Ondernemend Venlo horen welke 
knelpunten zij ervaren. Wellicht kunnen we een praatsessie organiseren”, aldus de 
VVD-gedeputeerde.
De actiegroep is inmiddels twee keer bij elkaar gekomen. Per grensregio 
wordt bekeken wat het meeste oplevert in termen van economische 
groei en werkgelegenheid, en waar de grensregio’s ruimte en onder-
steuning nodig hebben voor projecten en experimenten bedoeld 
om grenswerkers op korte termijn succesvol aan de slag te hel-
pen. Medio juli moet er een concreet actieplan liggen om de 
“koe bij de hoorns te pakken”, zoals Beurskens het verwoordt. 
Aan minister Henk Kamp, die de actiegroep in het leven heeft 
geroepen op verzoek van de Tweede Kamer, vervolgens de taak 
om de juridische plooien glad te gaan strijken met zijn Duitse 
collega.

Resultaten
De grensregio kijkt met spanning uit naar de resultaten, valt te beluisteren uit gesprekken met wethou-
der Stephan Satijn (Economische Zaken, VVD) en Marcus Optendrenk, CDU-politicus en Euregiokenner uit 
Lobberich. “De tijd van de vrijblijvendheid moet voorbij zijn”, reageert laatstgenoemde. “Totnutoe is er veel 

gepraat, maar vaak is het bij gesprekken gebleven. Nu worden hindernissen daadwer-
kelijk weggenomen. Dat is de grote winst. De samenwerking in de Euregio krijgt een 

nieuw elan.” Satijn laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. “Voorheen gingen 
we bij de buren koffi  edrinken en vlaai eten. Nu kijken we meer met wie we 

gaan koffi  edrinken. Het moet ook iets opleveren. De contacten in Duitsland 
zijn beter dan ooit, mede door de bemoeienissen van burgemeester 
Scholten. We praten regelmatig met Mönchengladbach. Wat kunnen we 
van elkaar leren? Waar kunnen we van elkaar profi teren? Twee jaar terug 

waren zulke vergaande gesprekken nog ondenkbaar.”

Nederland-Duitsland Huis
De actiegroep komt trouwens niet zomaar 
uit de lucht vallen. De tijd is er rijp voor. De 
regio beseft dat internationale samen-
werking - Satijn noemt nadrukkelijk ook 

Antwerpen en West-Vlaanderen - voor-
uitgang brengt voor zowel bedrijfsleven als 

werknemers. Als voorbeeld van nieuwe initiatieven 
noemt de wethouder de raadswerkgroep De Grens, die 

verkenningen uitvoert over de grens, letterlijk en fi guurlijk. 
De werkgroep gaat de Duitse grensregio warm maken voor 

een zogeheten Duitsland-Nederland Huis in Venlo. Het ‘huis’ moet 
een trefpunt worden voor onder anderen zakenlieden, werknemers en 
studenten in het grensgebied, zowel Nederlanders als Duitsers. „Denk aan 
een fysieke plek waar ondernemers aan beide kanten van de grens voor 

informatie terecht kunnen” verklaarde voorzitter Frans Aerts onlangs in 
Dagblad de Limburger. “Hetzelfde geldt voor grensarbeiders en studenten.”

Idee
Wethouder Satijn is ook met de uitvoering van dit idee bezig. Hij ziet 

het nieuwe stadskantoor van Venlo als perfecte locatie. “Mede 
door omstandigheden ingegeven”, verklaart hij het initiatief. “Zo 
geeft het Nederlands consulaat in Düsseldorf geen paspoorten 
meer uit. Dat doet Venlo voortaan. Dit betekent dat mensen 
uit Duitsland hier hun document komen afhalen. Het geeft 
aanloop en daar zou je andere diensten aan kunnen koppe-
len.” Daarmee is de cirkel rond, want dat is ook weer precies 
wat Twan Beurskens voor ogen houdt. “We moeten onderne-

men in de grensregio faciliteren. Vroeger hadden we daar de 
Kamer van Koophandel voor. Die had daar een taak in. Dat missen 

we.”  Marcus Optendrenk sluit zich bij die woorden aan. “Zo’n Duitsland-
Nederland Huis moet niet alleen een plek zijn, maar daar moeten zich 
ook instanties bevinden die adviezen kunnen geven aan ondernemers, 
werknemers en studenten.” 
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Begin december werd bekend gemaakt dat Venlo 
niet alleen de beste Nederlandse maar opnieuw ook 
de beste Europese logistieke hotspot is. De logistiek 
zit de stad dan ook van oudsher in de genen, merkt 
gedeputeerde Twan Beurskens op.

Hij noemt het bijzonder aansprekende prijzen, de 
uitverkiezingen tot zowel beste Nederlandse als 
Europese logistieke hotspot. Daarnaast, zegt Twan 
Beurskens, bevestigt het bepaalde ontwikkelingen en 
is het een stimulans voor de logistieke bedrijven die 
al in Venlo gevestigd zijn of zich er willen vestigen. 
“Het geeft aan dat Venlo voor logistieke bedrijven 
een van de beste, zo niet de beste plek is waar ze 
zich kunnen vestigen. Er wordt vaak de vergelijking 
gelegd tussen Limburg en de arme zandgrond. Wel, 
die arme zandgrond is dus bijzonder goed voor 
warehouses, voor logistieke bedrijven.”

Blauwe banaan
De regio Venlo heeft als voordeel, geeft Beurskens 
aan, dat het onderdeel uitmaakt van de as Rotter-

dam-Eindhoven-Duisburg en daarmee van de ‘Blue 
banana’. Die Blauwe Banaan is een ruimtelijk concept 
dat een multinationale Europese megalopolis schetst 
die verschillende metropolen uit verschillende 
(West-)Europese staten omvat en van Milaan en 
Turijn naar de West-Midlands van Groot-Brittannië 
loopt. “Venlo heeft het voordeel van zijn ligging, 
maar daarnaast van zijn robuuste bedrijventerreinen 
waar volop ruimte is voor grote logistieke bedrijven. 
Dat die zich er willen vestigen is onder meer een 
impuls voor de werkgelegenheid.” De provincie, zegt 
Beurskens, is daarbij een belangrijke partner. Met de 
nodige grondposities levert ze een actieve bijdrage 
aan het naar Venlo halen van grote, internationale 
spelers in onder andere de logistiek. “Venlo zit de 
laatste jaren qua grondverkopen in de top van Neder-
land.” Hij wijst vervolgens op de trimodaliteit van de 
stad, het feit dat Venlo zowel over de weg, het water 
als per spoor goed bereikbaar is. En op de onderne-
mingsdrang en het feit dat in Venlo als historische 
handelsstad transport al eeuwenlang een wezenlijke 
rol speelt.

Logistieke opleidingen
Maar er is natuurlijk meer, geeft Beurskens aan. Want 
die logistieke bedrijven hebben een omgeving nodig 
waarin ze kunnen gedijen. Een omgeving met bij-
voorbeeld voldoende goed opgeleide medewerkers. 
“Dat betekent onderwijs dat op die vraag is toege-
sneden. Dat is er. Mede dankzij de ondernemers die 
steeds nadrukkelijker aangeven waar behoefte aan 
is.” Hij noemt als voorbeeld de opleiding Douane-
management die onlangs bij Gilde Opleidingen is 
gestart en die een vervolg kent aan Fontys Hoge-
scholen. Merkt op dat er zowel op mbo- als hbo- en 
masterniveau op de logistiek gerichte opleidingen 
zijn. “Er was een tijd dat onderwijs en bedrijfsleven 
aparte eilanden leken, maar dat ligt gelukkig achter 
ons. Alle partijen zien tegenwoordig de kracht van 
samenwerking. Zoals ondernemers onderling, maar 
ook tussen ondernemers, onderwijs en overheden. 
Je ziet bijvoorbeeld dat bedrijven zich nadrukkelijker 
in het onderwijs manifesteren en meer doen dan de 
overigens heel belangrijke stageplekken aanbieden.” 
Beurskens stelt verder tevreden vast dat de na de 
Floriade wat ingezakte samenwerking tussen de 
diverse Noord-Limburgse gemeenten weer nieuw 
leven is ingeblazen, onder andere dankzij de diverse 
ondernemersorganisaties. “In goede samenwerking 
kunnen bijvoorbeeld Venlo en Venray – waar de logis-
tiek eveneens een belangrijke rol speelt – de slag om 
de e-commerce winnen, een sterk groeiende sector.”

Obstakels op de weg
Volgens Beurskens zijn er voldoende goede ontwik-
kelingen die er aan bijdragen dat de regio Venlo-
V enray ook in de toekomst hoge ogen zal blijven 
gooien als beste logistieke hotspot. Zoals de groei 
van de barge terminals in Wanssum en Venlo, de 
bouw van een railterminal door Cabooter in Venlo 
en de strategische samenwerking tussen de regio 
en het Rotterdamse havenbedrijf. Maar er zijn tevens 
mogelijke obstakels, geeft hij aan en die liggen voor 
een belangrijk deel op de weg. “Het is goed dat we 
de mogelijkheden op het water kunnen uitbreiden. 
Dat betekent echter niet dat de aandacht op wat er 
op de weg gebeurt mag verslappen.” Een bekend 
knelpunt, zegt hij, is de A67. Daar zijn maatregelen 

nodig. Zoals bij Zaarderheike waar de A73 en A67 
bij elkaar komen en vrijwel dagelijks in de spits fi les 
ontstaan. Die afslag dient te worden verbreed, vindt 
de gedeputeerde. In Venlo zelf noemt hij de situ-
atie bij Spoorwegovergang Vierpaardjes. Door het 
toenemende treinverkeer is de overgang steeds vaker 
gesloten waardoor de bereikbaarheid van onder 
meer de Venlose binnenstad meer en meer in het 
geding komt. Beurskens merkt op dat de gemeente 
en provincie daarover volop over in gesprek zijn met 
de minister en de omwonenden tevens een eigen 
lobby zijn begonnen.

De potentie is er volop, stelt Beurskens tot besluit, 
maar stad en regio mogen niet verslappen en 
moeten continu topprestaties leveren om die positie 
als beste logistieke hotspot vast te houden. “Dat 
gebeurt al jaren, dus dat moet zonder meer kunnen. 
Bovendien straalt het af op de rest van de provincie 
waar de logistiek op heel veel plaatsen eveneens 
nadrukkelijk aanwezig is. Ik kan me zo voorstellen dat, 
zeker gezien de ligging in Europa, heel Limburg in 
de toekomst in aanmerking komt als beste logistieke 
hotspot.”

Gedeputeerde Twan Beurskens over 

Venlo als beste logistieke hotspot

“ Arme zandgrond, maar 
goed voor logistieke bedrijven”
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Petra de Swart en Fré Jacobs

Welke kwaliteiten verwachten bedrijven in de regio 
van hun toekomstige werknemers? Dat is een van de 
vragen waarmee Petra de Swart en Fré Jacobs naar 
het bedrijfsleven stappen. Want ja, natuurlijk zijn er 
contacten en uiteraard zijn er stages en dergelijke 
waardoor studenten een bedrijf wat beter leren 
kennen. Maar om die studenten nog beter voor te 
bereiden op de arbeidsmarkt, is een intensievere 
samenwerking nodig, legt Petra de Swart uit. “Zodat 
we weten waar bij de bedrijven behoefte aan is. We 
zijn bijvoorbeeld bezig met een masterclass voor 
excellente studenten. Het is een kort programma dat 
ze leert hoe ze onderscheidend kunnen solliciteren, 
een cv moeten opstellen en hoe zich met een pitch 
bij een bedrijf kunnen presenteren. Bij het opzetten 
van die masterclass wordt het bedrijfsleven nauw 
betrokken. Daar zit tenslotte veel kennis.”

Over de grens
Een belangrijke doelstelling van het Career Center is 
ervoor zorgen dat de Fontys-studenten na hun afstu-
deren in de regio blijven – de student van hier, maar 
ook die van buiten de regio of uit het buitenland. 
De gevreesde braindrain voorkomen dus. De Swart: 
“De regio Venlo kent een bloeiend bedrijfsleven met 
tal van interessante ondernemingen die op interna-
tionaal niveau actief zijn en met heel uitdagende, 
interessante functies. Dat moeten de studenten wel 
weten. Die zijn nu nog te veel geneigd elders een 
baan te zoeken omdat ze het idee hebben op een 
andere plek meer mogelijkheden te hebben dan 

hier. In onze ogen niet terecht. Daarom willen we 
studenten en bedrijfsleven dichter bij elkaar brengen” 
Overigens, zegt ze, wordt er ook nadrukkelijk over de 
grens naar Duitsland gekeken. Want ook daar liggen, 
op korte reistijd van Venlo, heel veel aantrekkelijke 
bedrijven. “Wat we tevens willen bewerkstelligen is 
dat meer Nederlandse studenten bijvoorbeeld een 
stage of opdracht bij een Duits bedrijf gaan doen en 
Duitse studenten voor een Nederlands bedrijf kiezen. 
Zeker gezien de belangrijke handelsrelatie tussen de 
twee landen is het goed dat ze op die manier iets van 
elkaars cultuur en aanpak leren.” 

Eye opener
De eerste concrete initiatieven zijn er inmiddels en 
die stemden positief, aldus De Swart. Zo gaf ze uitleg 
over de mogelijkheden van studenteninzet na afl oop 
van een lezing van een Duits communicatiebureau 
tijdens een bijeenkomst van Leisure Port (het regiona-
le toeristisch-recreatief platform), met een gehoor van 
zowel Nederlandse als Duitse toeristische bedrijven. 
“Ik heb daar onder meer verteld wat onze studenten 
op het gebied van marketing voor ze kunnen beteke-
nen. Daar werd bijzonder positief op gereageerd. Voor 
sommige ondernemers was het een echte eye ope-
ner.” Dit soort lezingen gaat ze in de toekomst zeker 
vaker organiseren, zegt De Swart, maar er liggen ook 
plannen voor andere activiteiten zoals speeddaten 
tussen bedrijven en studenten. Vooralsnog ligt daarbij 
de focus op de Euregio, maar de aanpak zal in de loop 
der tijd een steeds internationaler karakter krijgen. 

Dan worden ook elders in de wereld de contacten, 
die er voor een deel al zijn, geïntensiveerd. Niet met 
de bedoeling dat studenten zich daar defi nitief gaan 
vestigen in de toekomst, lacht ze, maar bijvoorbeeld 
om de uitwisselingsmogelijkheden te verbeteren. “Er 
is in het onderwijs heel wat veranderd. Wij zijn een 
International Business School en dat profi el willen we 
versterken. Zo presenteren we ons binnenkort met 
een workshop tijdens een onderwijsbeurs in Glasgow. 
Maar de plannen op dat vlak zijn heel pril. Voor het 
opzetten van het Career Center hebben we ook de 
nodige tijd uitgetrokken. Dat moet stap voor stap 
groeien.”

Een evenement dat wel al is uitgewerkt is de Career 
Day op 25 februari 2016, een evenement waarbij 
bedrijven zich kunnen presenteren, onder meer door 
middel van een workshop, aan tweede- en derdejaars 
studenten. Na afl oop is er een netwerkborrel voor de 
bedrijven. “We merken dat dit soort projecten niet 
alleen regionale ondernemers maar ook onderne-
mers uit het buitenland aanspreekt. Bijvoorbeeld uit 
Duitsland. Daar waarderen ze onze praktijkgerichte 
aanpak. Een aanpak die we met het Career Center 
nog willen intensiveren. De eerste initiatieven daartoe 
worden nu zichtbaar.”

Ondernemers die meer willen weten over het 
Career C enter of de Career Day kunnen contact 
opnemen met Petra de Swart of Fré 
Jacobs:careercentervenlo@fontys.nl

Fontys International 
Campus Venlo start Career Center

“ Studenten en 
bedrijfsleven dichter 
bij elkaar brengen”
Met het in april opgerichte Career Center wil Fontys International Campus studen-
ten beter voorbereiden op hun toekomstige carrière en het bedrijfsleven nadruk-
kelijker bij de onderwijsinstelling betrekken. Aan Petra de Swart en Fré Jacobs de 
taak om daar met allerlei initiatieven concreet invulling te geven.
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FONTYS VENLO ONDERNEEMT
Fontys ondersteunt door 
middel van:
• Innovatielab
•  Center of expertise techniek
•  Center of expertise logistiek
•  Marketing- & bedrijfs- 

 onderzoeken
•  Stagiaires uit onze  

studierichtingen

INFORMATIE:  
careercentervenlo@fontys.nl
fontysvenlo.nl

Toch geld bij 
nadere nd faillissement
Niet zelden wordt een ondernemer geconfron-
teerd met een bedrijf dat het fi nanciële water 
aan de lippen heeft staan en hij op zoek moet 
naar mogelijkheden om zijn vordering betaald 
te krijgen bij een naderend faillissement. Eén 
van deze mogelijkheden is verrekening. Ver-
rekening biedt u een mooie kans om in een 
fi nancieel betere positie te komen. 

Hoofdregel bij verrekening is dat een schuldei-
ser en schuldenaar over en weer een vordering 
hebben op elkaar, die tegen elkaar worden 
weggestreept. U kunt verrekening dus inzetten 
als een middel om uw schulden betaald mee te 
krijgen, maar daarvoor moet u wel in de positie 
zijn om te kunnen verrekenen. Bent u niet in 
die positie, dan kunt u door de overname van 
vorderingen, die anderen op uw schuldenaar/
schuldeiser hebben of schulden aan uw schul-
denaar/schuldeiser hebben, wel in die positie 
komen. 

Maar let op: de wetgever heeft het niet goed 
gevonden dat op elk moment een beroep op 
verrekening mogelijk is in het zicht van faillisse-
ment en tijdens faillissement. Op het moment 
dat u bij de overname van een vordering of 

schuld van een derde op uw schuldenaar/
schuldeiser weet dat het faillissement van de 
onderneming aanstaande is, dan mag u niet 
verrekenen. Lange tijd werd vermoed dat 
eenzelfde verbod ook gold voor de overname 
van schulden van de failliet zelf. De Hoge Raad 
heeft echter recent beslist dat dit verbod niet 
geld bij de overname van schulden van de 
(latere) failliete schuldenaar zelf. Dit houdt in 
dat de ondernemer met een vordering op het 
nagenoeg failliet bedrijf de vorderingen van dat 
bedrijf op andere bedrijven kan kopen en de 
koopsom daarvoor kan verrekenen met haar 
vordering op het failliete bedrijf. 

Deze aanvullende mogelijkheid om te kunnen 
verrekenen is niet alleen in de incassopraktijk 
een welkome uitbereiding van het arsenaal van 
de advocaat, maar ook in herstructurerings- 
en saneringstrajecten. Laat die kans dus niet 
liggen!

mr. Madelène Leurs
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Nieuw leven in Venloos Museumkwartier

“ Te belangrijk voor de stad om uit 
onze handen te laten glippen”

Een paar jaar geleden waren er volop plannen voor een Muse-
umkwartier in Venlo. Met het Limburgs Museum, Museum van 
Bommel van Dam én een Tajiri-Museum. Met het spaak lopen van 
de onderhandelingen met de familie Tajiri, leek er ook een eind 
te komen aan het initiatief rondom dat Museumkwartier. Waar de 
politiek het liet afweten wil nu een groep betrokkenen het initiatief 
nieuw leven inblazen.

Aan hun gedrevenheid en betrokken-
heid zal het niet liggen. Ondernemend 
Venlo-voorzitter Peter Thissen, Jeroen 
Sanders (voorzitter van de Stichting van 
Bommel van Dam) en zoon Sebastiaan 
Sanders (directeur Leolux) en Willebrord 
de Winter, kunstenaar en voormalig 
directeur van de Academie voor Beel-
dende Vorming in Amsterdam, zijn bij 
elkaar in het Museum van Bommel van 
Dam waar ze enthousiast hun verhaal 
doen. Met passie én met zorg schetsen 
zij de kern van hun boodschap: na het 
mislukken van de plannen voor het Mu-
seumkwartier is het Museum van Bom-
mel van Dam, mede door bezuinigings-
maatregelen, in een neerwaartse spiraal 
terecht gekomen. De stad waardeert 
het museum minder. Willebrord de 
Winter: “Toen ik als jonge tekenleraar in 
Venlo kwam en ik dit museum ‘ontdekte’ 
was ik aangenaam verrast. Het heeft 
een fantastische collectie en menig 
museum is er jaloers op. Daar moet veel 
meer mee te doen zijn.”

Een van de obstakels van het museum 
is de ligging, stelt Jeroen Sanders die 
verwijst naar het eerder dit jaar ver-
schenen rapport van de Amsterdamse 
stadsplanoloog Jos Gadet waarin het 
gebied Keulse Poort/Deken van Op-
pensingel geen hoge ogen gooit. “Het 
is een plek zonder structuur. Bovendien, 
mensen die vanuit het station de stad in 
lopen, komen langs het Limburgs Mu-
seum, maar zien Van Bommel van Dam 
niet liggen.” “Het is inderdaad te weinig 
zichtbaar en dat roept bij veel mensen 
het idee op dat het dus ook niet interes-
sant zal zijn”, vult Peter Thissen aan. “Een 
compleet verkeerde conclusie. Het mu-
seum heeft de stad heel veel te bieden; 
het zou een culturele trekker moeten 
zijn.” Volgens Sebastiaan Sanders is een 
museum juist een van die faciliteiten 
waar zeker hoogopgeleiden naar kijken 
als ze zich ergens vestigen. “Mensen 

van alle leeftijden, zeker ook jongeren. 
Voor die doelgroep is een museum met 
hedendaagse kunst heel aantrekkelijk. 
Dat vind je niet overal.”

De heren zijn eensluidend in hun 
oordeel dat de Venlose politiek Museum 
van Bommel van Dam de laatste jaren 
teveel als een bezuinigingspost heeft 
gezien. Natuurlijk, stellen ze, zijn er 
wel zaken die niet goed gaan, maar 
het is zeker niet te laat het tij te keren. 
“Het museum is te belangrijk voor de 
stad om het uit onze handen te laten 
glippen. Voor de stad in zijn geheel, 
maar zeker ook voor het bedrijfsleven.” 
Willebrord de Winter legt daarbij een 
link met de Mona Lisa. “Van Bommel van 
Dam heeft een eigentijdse en boeiende 
collectie, een collectie die zich leent om 
er allerlei bijzondere tijdelijke exposities 
aan te koppelen. Zo heb je niet één, 
maar steeds weer opnieuw een Mona 
Lisa in handen.”

Door nu volop te lobbyen en de 
kwaliteiten en aantrekkingskracht te 
benadrukken hopen de bevlogen heren 
de stád, maar vooral de politiek mee 
te krijgen in het nieuw leven inblazen 
in dat initiatief. De invulling ervan heb-
ben ze al helder voor ogen. “In maart 
neemt de politiek een beslissing over 
de toekomst van Van Bommel van Dam. 
Daarvoor liggen momenteel vier varian-
ten op tafel. Wat ons betreft is er maar 
één voor de hand li ggende optie en dat 
is de variant waarbij het Museum van 
Bommel van Dam wordt ondergebracht 
in het voormalige postkantoor. Het liefst 
met de Tajiri-collectie, zodat er een mu-
seum voor hedendaagse kunst wordt 
gerealiseerd met een vernieuwende 
aantrekkingskracht. Als onderdeel van 
een Museumkwartier dat past bij de 
ambities van Venlo én de ondernemers 
in de stad.”

Jeroen Sanders, Peter 
Thissen, Sebastiaan 
Sanders en Willebrord 
de Winter (vlnr): 
Museum van Bommel 
van Dam en 
Tajiri-collectie in het 
voormalig postkantoor.
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Bestuur vraagt OBTB-leden om advies: 
Tradeport Zuid?

Het bestuur van Tegelen / 
Belfeld heeft tijdens de laatste 
bestuursvergadering gespro-
ken over de toekomst van de 
bedrijventerreinen. Dat is niet 
vreemd, want dat thema wordt 
heel vaak besproken. Puur toe-
vallig kwam ook de diversiteit 
aan namen van de industrieter-
reinen aan bod. “Van vroeger uit 
zijn er allerlei bedrijfsgebieden 
ontstaan. Met name in Tegelen 
zien we verschillende clusters 
en deze heb ook allemaal 
andere namen. Daarnaast zie 
je in Belfeld dat het industrie-
terrein is opgedeeld in drie 

verschillende deelgebiedjes, 
die ook weer ieder een aparte 
naam hebben. Tijdens de 
vergadering werd het idee 
geopperd om alle bestaande 
namen (Ariensstraat, Bolenberg, 
Emmaplein, Erkenkamp, Gelo-
erveld, Gemeentewerf Venlo, 
Hagerhof, Kaldenkerkerweg-
Oost, Kaldenkerkerweg-West, 
Keulse Barrière, Pannenberg, 
R.R.P., Swinkels Afvalrecycling, 
Windhond en Witveld) te 
vervangen door bijvoorbeeld 
de naam Tradeport Zuid. Om 
zo op een eenduidiger manier 
te kunnen communiceren 
namens de ongeveer 190 
bedrijven die er zijn gevestigd”, 
aldus pr-bestuurslid Marcel 
Wielaard. Hij benadrukt dat 
het nu puur een idee is en dat 
ondernemers wordt gevraagd 
om hun mening te geven. “We 

snappen ook dat een dergelijke 
naamswijziging veel werk met 
zich zal meebrengen. Denk aan 
de bewegwijzering, drukwerk, 
plattegronden, landkaarten, 
internetsites en navigatiesoft-
ware. Ondanks deze bezwaren 
willen we onze leden toch om 
hun mening vragen. Voor de 
uitstraling van onze parken zou 
het wellicht wel heel goed zijn.” 

De vraag die het bestuur u 
voorlegt  is eigenlijk heel kort: 
Vindt u het wel of geen goed 
idee om alle bestaande namen 
te vervangen door één nieuwe 
naam? Reacties kunt u voor 
1 maart 2016 mailen naar 
marcel@wielaard.nl. Pas als de 
leden zich hebben uitgespro-
ken wordt gekeken of er verder 
onderzoek wordt ingesteld. 

The Jekill and Hyde Company wint 
FD Gazellen Award

Het bedrijf ‘The Jekill and Hyde Company’ uit Belfeld 
mag zich sinds eind oktober 2015 winnaar noemen 
van een ‘FD Gazellen Award’. Het is een jaarlijks terug-
kerende prijs voor de snelst groeiende bedrijven van 
Nederland. In 2015 reikte Het Financieel Dagblad 490 
Gazellen uit. Op donderdag 10 december vond er een 
feestelijk afsluiting plaats in de Koninklijke Schouwburg 
in Den Haag. Tijdens de Grande Finale, die exclusief 
voor de 490 Gazellen was georganiseerd, werden nog 
zes awards uitgereikt. Prijzen in de categorieën: diver-
siteit, toekomstvisie, internationalisering, aanstormend 
talent, meest bijzondere prestatie en de allersnelste 
groeier. Ook hier was ‘The Jekill and Hyde company’ 
voor genomineerd. Helaas viel het bedrijf uit Belfeld 
niet in de prijzen. Het mocht de pret echter niet druk-
ken. De ‘FD Gazellen Award’ die Jacques van de Kerkhof 
in oktober in ontvangst mocht nemen is de kers op de 
taart van het jaar 2015. Een jaar waarin het eigen sales 
record, qua aantallen en omzet, werd verbroken. 

Twee jaar geleden spraken we al eens met de man ach-
ter dit succes. Jacques gaf toen al aan dat het product 

zo goed is dat het zichzelf verkoopt: “Een motorrijder 

die onze uitlaat hoort, is meteen verkocht en wil het 
product kopen. Bijzonder is dat de uitlaat een speciale 
klep heeft, waardoor de uitlaat weinig en juist heel veel 
geluid kan produceren. De motorrijder bepaalt zelf 
waar en wanneer. Vandaar ook onze bedrijfsnaam ‘Jekill 
& Hyde’. Het product heeft twee gezichten.” Sinds het 

verkrijgen van een Europese Typegoedkeuring voor 

haar uitlaatsystemen is het Belfeldse bedrijf explosief 
gegroeid en heeft het inmiddels in 8 landen eigen ver-
koopvestigingen waaronder USA, Singapore en Japan.

Het bestuur van OBTB feliciteert Jacques van de Kerk-
hof en zijn team van harte met het behalen van deze 
bijzondere prijs. 

Meer informatie op www.jekillandhyde.com 

Onze agenda 2016
Bestuursvergadering businesspark Tegelen / 
Belfeld
Dinsdag 19 januari 2016
Bestuursvergadering businesspark Tegelen / 
Belfeld
Donderdag 10 maart 2016
Ledenvergadering businesspark Tegelen / 
Belfeld
Donderdag 7 april 2016
Bestuursvergadering businesspark Tegelen / 
Belfeld
Donderdag 2 juni 2016
Bestuursvergadering businesspark Tegelen / 
Belfeld
Donderdag 15 september 2016
Bedrijfsbezoek businesspark Tegelen / Belfeld
Donderdag 29 september 2016
Ledenvergadering businesspark Tegelen / 
Belfeld
Donderdag 1 december 2016

Een duurzame, betaalbare koelbox 
voor het transport van versproducten 

“ Cool was nog nooit zo cool” 
Ondernemend Venlo besteedt regelmatig aandacht aan start-ups. Dit keer een 
interview met Jan Vorstermans en Marwin Dekkers van Recycold, een nieuw bedrijf 
dat zich bezighoudt met het bedenken van geconditioneerde distributieverpakking-
oplossingen voor de food- en pharmawereld. Het eerste product is al in productie: 
een duurzaam, betaalbaar koelelement om diverse producten optimaal gekoeld te 
vervoeren. 

Jan Vorstermans werkt bij Fresh Park Venlo als 
ontwikkelaar van dit bedrijventerrein. Daarnaast 
houdt hij zich namens het bedrijf Holland Inno-
vative bezig met projectmanagement bij startups 
(‘van idee naar BV’) en product- en procesontwik-
keling in de agro-business. “Net voor aanvang van 
de Floriade in 2012 waren we aan het kijken hoe 
we crossovers konden maken tussen hightech 
en agro. Tijdens de Floriade was er een lezing van 
cateraar Maison van den Boer over koelboxen met 
crushed ice. Marwin Dekkers (Vershuys.com), Jel-
bert Oost (Bubento) en ikzelf bedachten toen dat 
dit beter kon – milieuvriendelijker, hygiënischer, 
voedselveiliger en met een betere controle van de 
temperatuur – en inmiddels zijn we met z’n drieën 
bezig een bedrijf op te zetten dat zich richt op het 
logistiek proces van gekoelde producten.”

Een gat in de markt van de online food business, 
die snel groeiende is. Vorstermans: “Steeds meer 
mensen doen hun boodschappen via internet. 
Producent en consument worden op die manier 
aan elkaar gekoppeld; de enige die hiertussen 
zit is de dienstverlener die de pakketten bezorgt. 
Echter, wanneer je een pakket afl evert, moeten 
het koelelement en de isolatieverpakking weer 
retour vanwege de hoge kosten ervan. Wij zijn 
daarom gaan zoeken naar een duurzame en 
tegelijkertijd veilige one-way oplossing.” Een op-
lossing waarin ook Marwin Dekkers, directeur van 
Vershuys.com, uitermate geïnteresseerd was. “Dat 
is ook de kracht van dit ontwikkeltraject”, licht hij 
toe. “Om te komen tot een zo optimaal mogelijk 
product, zijn er meerdere partijen bij betrokken 
die alle belangen bij elkaar gegooid hebben. Het 
resultaat: een betaalbare en recyclebare koelbox 
gemaakt van duurzaam karton, ontwikkeld in sa-
menwerking met HAS Kennistransfer.” Vorstermans 
vult aan: “In fase twee zijn de traditionele gelpacks 
vervangen door duurzame, verantwoorde en 
hygiënische gelpacks, de zogenaamde coolpacks. 

Fase drie bestond uit opschaling: de pilot cool-
packs laten produceren door een professioneel 
Nederlands bedrijf. En nu zitten we in fase vier: de 
oprichting van een BV voor marktintroductie en 
massaproductie.” 

De drie ondernemers zien niet alleen kansen in 
de groeiende online food markt en de farmacie, 
maar ook in specifi eke segmenten als supermark-
ten, maaltijdbezorging en catering. “Ook daar is 
vraag naar duurzaamheid en hygiëne; dat is wat 
bedrijven tegenwoordig willen”, aldus Dekkers. 
En aan deze vraag komt Recycold tegenmoet: de 
totale verpakking en inhoud is 100% natuurlijk, 
voedselveilig, duurzaam en  temperatuurgecon-
troleerd, en bovendien geproduceerd in een 
IFS (hygiëne) gecertifi ceerde omgeving. “Onze 
coolpack is bovendien gemiddeld 60% eff ectiever 
dan de gemiddelde gelpack. Waar een traditionele 
gelpack de producten op een zonnige dag met 
een temperatuur van 20 graden zo’n 14 uur koel 
houdt, zitten wij op 24 uur.”

Momenteel zoeken de ondernemers concreet de 
samenwerking met PostNL, de grootste pakket-
bezorger in Nederland. “PostNL heeft er een groot 
belang bij dat elke food(specialiteiten)webshop in 
heel Nederland haar klanten kan bereiken ,” besluit 
Vorstermans. Het postbedrijf heeft inmiddels laten 
weten bijzonder geïnteresseerd te zijn.

Jan Vorstermans (r) en 
Marwin Dekkers (l) van Recycold
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Nieuw bestuurslid 
Businesspark Spikweien
Met ingang van 12 november 2015 maakt de Marc Rossel deel uit van het 
bestuur van Businesspark Spikweien. Marc is werkzaam bij Aviko in de functie van 
Safety Health and Environment medewerker. Vanuit deze functie is hij de nieuwe 
contactpersoon m.b.t. milieuzaken en communicatie naar de buurt. Bij vragen of 
opmerkingen kan er contact met Marc worden opgenomen via M.Rossel@aviko.
nl. Wij zijn verheugd dat Marc het bestuur is komen versterken en wensen hem  
veel succes.
Het bestuur bestaat nu uit: 
• Piet Peters  Voorzitter (PTS-Technische service bv) 
• Sjaak van Eijndt  Penningmeester (vh. Mamesta)
•  Twan Vijgenboom (MGP Venlo)
• Wil Dol (Oerlikon Eldim)
• Marc Rossel (Aviko)
 

Aanpassing Rijksstraatweg 
N271 (Velden- Arcen ) in Lomm 
Meer dan alleen een 
rotonde ter hoogte van 
Businesspark Spikweien 
Plannen van de provincie en 
gemeente Venlo, discussies met 
Ondernemers van het Busines-
spark en de Dorpsraad, zij praten 
allen mee over de uitgebreide- en 
aangepaste invulling van boven-
genoemd project. Komremmers, 
wegversmalling, wegafsluiting, lo-
catierotonde, stopplaatsen, zaken 
aangaande het openbaar vervoer 
– alle aanpassingen hebben inpact 
op de verkeersdeelnemers.

Er komen snelheidbeperkende 
maatregelen en daarnaast gaat 
de snelheid van 80 km/u naar 60 
km/u of naar 50 km/u (bebouwde 
kom) op het betreff ende wegdeel 
van de N271. Dit laatste heeft dan 
weer grote invloed op de totale 
situatie en uitvoering. Voordat de 
uitvoering in gang kan worden 
gezet moeten de noodzakelijke 
vergunningen en bestemmings-
plannen nog worden aangepast.

De grootste inpact is voor auto’s en 
vrachtverkeer van en naar het Bu-
sinesspark. Dat roept onder meer 
vragen op als hoe wordt invulling 
gegeven aan de oude en nieuwe 
toegang tot het Businesspark, 
welke invloed heeft een en ander 
op de direct aanliggende bedrijven 
en ondernemers en waar mag wel 
en waar niet geparkeerd worden? 
Verder ligt er de vraag hoe het 
rijgedrag op het Businesspark 
hierdoor beïnvloed wordt en welke 
maatregelen nodig zijn?

In het eerste kwartaal van 2016 zal 
duidelijk worden welke richting 
het opgaat. Wanneer het defi nitief 
zijn beslag krijgt en de schop de 
grond ingaat, is nog niet helemaal 
duidelijk. Dat de werkzaamheden 
(mogelijke) overlast voor onder-
nemers en bewoners van Lomm 
zullen opleveren mag duidelijk zijn, 
maar voordat het zover is zullen 
er eerst nog een aantal hobbels 
genomen moeten worden . 

25 jaar Ondernemersvereniging 
Businesspark Noorderpoort 

“Er is in die tijd veel veranderd”
Afgelopen oktober was het officieel 25 jaar geleden dat Ondernemersvereniging Busines-
spark Noorderpoort (OBN) werd opgericht. Een gesprek met de twee voormalige voorzit-
ters Frank van Alphen en Jan Goedmakers, en huidig voorzitter Will Lormans.

Het was 1980 toen Frank van Alphen met zijn bedrijf 
naar De Veegtes verhuisde. Daar stond hij aan de 
basis van de Belangenvereniging Ondernemers Veeg-
tes (BOV), de voorloper van OBN. “Ik sprak wel eens 
deze of gene en merkte dat de ondernemers op de 
Veegtes elkaar niet of nauwelijks kenden, niet wisten 
wat er bij de buren in het bedrijf gebeurde. Op een 
gegeven moment maakte iemand de opmerking: je 
hebt er de mond van vol, doe er dan iets aan.”

Dat deed Van Alphen. Hij polste Hans van Rijswijk van 
het gelijknamige bouwbedrijf en Pierre Knapen van 
Venlo Hout en niet lang daarna was de BOV een feit. 
Een van de eerste initiatieven: iedere eerste woens-
dag van de maand een borrel bij De Hoeve. “Zodat 
de ondernemers elkaar beter leerden kennen”, maakt 
Van Alphen duidelijk. “Die was heel succesvol, met 
een opkomst die steeds rond de 70, 80 procent lag. 
Daarnaast organiseerden we twee keer per jaar een 
excursie naar een van de bedrijven.” Uiteraard ging de 
BOV zich ook inzetten voor de gezamenlijke belangen 
van de ondernemers, vertelt hij. “Veiligheid was een 
van de aandachtspunten. Destijds waren er dan ook 
al gesprekken over camerabewaking. Begin jaren 
negentig, toen Noorderpoort werd aangelegd, zijn 
we met de gemeente in gesprek gegaan voor een 
betere ontsluiting. De L.J. Costerstraat raakte overbe-

last en als gevolg daarvan is de Hakkestraat verbreed.” 
Verder wijst hij op rol van de BOV bij het initiatief voor 
de lange tijd heel populaire Bedrijvencontactdagen, 
een goed bezochte ondernemersbeurs in de jaren 
negentig.

In 1994 besloot Van Alphen dat het tijd werd voor een 
opvolger. Dat werd Jan Goedmakers, die op het punt 
stond met pensioen te gaan. “Ik was dus beschikbaar 
en wilde het ook graag doen.” Hij herinnert zich uit 
die beginperiode dat in relatief korte tijd diverse 
grote branden De Veegtes teisterden. “Daar zijn we 
toen samen met de brandweer mee aan de slag ge-
gaan – ondernemers wijzen op de onveilige situatie 
rondom hun bedrijven.” Hij vertelt dat destijds ook de 
revitalisering van het gebied op gang kwam, waarbij 
onder andere het wegennet werd verbeterd. “Dat 
heeft zo’n negen jaar geduurd. Uitgangspunt was om 
de ondernemers te bewegen de situatie op het eigen 
bedrijfsterrein eveneens te verbeteren, maar dat is 
vanwege de conjunctuur niet helemaal gelukt.”

Van die bedrijven uit de begindagen, zegt Goedma-
kers, zijn er veel verdwenen – verhuisd of beëindigd. 
“Er is in die tijd veel veranderd. Vroeger zaten hier 
bijvoorbeeld de nodige transportbedrijven en hun 
toeleveranciers. Die gingen op een gegeven moment 

allemaal weg. Daarnaast is Noorderpoort natuurlijk 
fl ink gegroeid waardoor dit bedrijventerrein nu twee 
gezichten heeft. Veel productiebedrijven op de voor-
malige Veegtes, dienstverlening op Noorderpoort.” 

En detailhandel, vult huidig voorzitter Will Lormans 
aan. Hij nam in 2006 het stokje van Goedmakers 
over. Ook hij wijst op de vele veranderingen. “Naast 
het vertrek van grote transportbedrijven zag je de 
trend dat er steeds meer retail werd toegelaten.” 
Noorderpoort (die naam geldt sinds enkele jaren 
voor het hele gebied, vandaar ook de naamswijziging 
naar OBN) ligt er goed bij, zegt hij, mede dankzij de 
revitalisering, het plaatsen van twee kunstwerken en 
de komst van uniforme bebording. Toch ziet hij voor 
de komende jaren nog diverse uitdagingen. “Met de 
upgrading van met name het Veegtes-gebied blijven 
we bezig. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse gebouwen 
afgebroken en voor die lege plekken moeten we een 
goede invulling vinden. De camerabewaking is een 
item, evenals een AED-project. En de veiligheid en 
leefbaarheid blijven terugkerende agendapunten.” 
Verder mag de saamhorigheid wel een impuls 
krijgen volgens Lormans. “Er zijn diverse nieuwe 
ondernemers bij gekomen; andere bedrijven worden 
door een volgende generatie gerund. Daardoor zijn 
de contacten wat verwaterd. Dus moeten we doen 
wat we ooit, in de begindagen deden: zorgen dat de 
ondernemers elkaar weer wat beter leren kennen en 
dat sterke gevoel van saamhorigheid terugkomt.”

De drie (voormalige) voorzitters van 
OBN (vlnr): Jan Goedmakers, Will 
Lormans en Frank van Alphen
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KVO-B Noorderpoort
Op dit moment is de Werkgroep 
Veiligheid Noorderpoort druk in de 
weer om de laatste voorbereidin-
gen te treffen voor de hercertifice-
ring van het KVO-B Noorderpoort. 
Door de werkzaamheden voor de 
BIZ is er uitstel aangevraagd. Het 
huidige certificaat loopt eind janu-
ari 2016 ten einde.
Al eerder gingen de Businessparken 
Tegelen-Belfeld en Tradeport voor. Voor 
Businesspark Noorderpoort wordt dit de 
vierde meting voor het Keurmerk Veilig 
Ondernemen-Bedrijventerreinen, een 
unieke vorm van samenwerking tussen 

politie, brandweer, gemeente, Parkmanage-
ment en de bedrijven.
Het keurmerk ondersteunt een Plan van 
Aanpak, bedoeld om overlast, criminaliteit 
en beheer van de bedrijventerreinen beter 
aan te pakken en een bedrijfsveilige en 
schone omgeving te waarborgen. 
De Werkgroep Veiligheid Noorderpoort 
komt regelmatig bij elkaar om dit Plan van 
Aanpak te bespreken en de voortgang te 
controleren door middel van meldingen, 
rapportages en schouwen.
Wat betekent het KVO-B certifi caat voor u 
als ondernemer? Niet alleen een borging 
van de veiligheid. Het certifi caat maakt te-

vens een aantal verzekeringen voordeliger 
omdat diverse verzekeraars een korting tot 
15% korting geven op de premie van uw 
verzekering voor gebouwen, bedrijfsmid-
delen (inventaris en voorraad) en bedrijfs-
stagnatie.
U krijgt deze korting als u een kopie van 
het certifi caat kunt overleggen. Deze kopie 
kunt u aanvragen bij Hanny van Lare: secre-
tariaat@ondernemendvenlo.nl

BIZ 
Zoals u wellicht wel gehoord hebt, is er 
massaal gestemd vóór continuering van 
de BIZ op de bedrijventerreinen van Venlo. 
Ondernemers weten als beste wat er nodig 
is om hun bedrijfsomgeving te verbeteren!
Wij feliciteren alle ondernemers op de 
Businessparken Noorderpoort, Spikweien, 
Tegelen-Belfeld en Tradeport met dit 
resultaat en danken iedereen voor het in 

Parkmanagement gestelde vertrouwen.
Ook de komende 5 jaren zal Parkmanage-
ment zich inzetten ter versterking van de 
economie en verbetering van de veiligheid 
en aantrekkelijkheid van onze bedrijventer-
reinen.
Parkmanager Lidy Rutten maakt graag een 
afspraak met u om kennis te maken en de 
voordelen van het hebben van parkma-
nagement op uw bedrijventerrein met u te 
bespreken: info@parkmanagementvenlo.nl

 Wilt u op de hoogte blijven van onze activi-
teiten meld u dan aan voor de Nieuwsbrief 
via www.ondernemendvenlo.nl/nieuws/
nieuwsbrief. 

Ligt uw sleutel klaar? 
In geval van brand, ongelukken of 
andere noodsituaties is een vrije 
toegang tot gebouwen of terreinen 
van groot belang voor brandweer, 
politie en veiligheidsbedrijven. 
Bedrijven hebben vaak een 
sleutelkast of sleutelkluis nodig. 
In de kluis ligt de sleutel van het 
betreffende pand. Na het intoetsen 
van bijvoorbeeld een code kan de 
hulpverlener de sleutel pakken en 
uw bedrijf binnen gaan.
 
De meeste sleutelkasten zijn echter voor-
zien van een deur die gemakkelijk te ope-
nen en/of stuk te maken is. Een sleutelkluis 
is vaak een betere oplossing: deze biedt 
veelal een betere bescherming tegen brand 
en inbraak en is vaak voorzien van een dub-
belbaardsleutelslot. 

Let ook op het bevestigen: kies voor een 
sleutelkluis met verankeringsgaten en 
gebruik keilbouten want met schroeven en 
pluggen kan men de kast niet altijd goed 
genoeg beveiligen.  

Gecertifi ceerde sleutelkasten blijken veel 
minder gemakkelijk te forceren. Door het 
zogenaamde Politiekeurmerk Veilig Wonen 
(PKVW) wordt geadviseerd een sleutelkluis 
te gebruiken die is gecertifi ceerd voor 
inbraakwerendheid met minimaal de 
kwaliteit SKG**R. Dit wil zeggen dat deze 
sleutelkluizen goedgekeurd zijn voor ten 
minste 3 minuten inbraakwerendheid. 

Een andere oplossing is een sleutelkast met 
een elektronisch cijferslot. Hierbij kan met 
een elektronische sleutel (bijvoorbeeld een 
pasje o.i.d.) toegang tot uw onderneming 
worden verkregen doordat de “sleutel” en 
het sluitsysteem van het pand met elkaar 
kunnen communiceren. Ook kan er een 
sleutelbuis geïnstalleerd worden: een stalen 
cilinder in de muur die verankerd moet 
worden.

Voor specifi eke informatie over de gecerti-
fi ceerde sleutelkluisjes en de verschillende 
andere mogelijkheden kunt u het beste 
rechtstreeks contact opnemen met een 
erkende sleutelmaker of gespecialiseerde 

adviseurs zoals de partners waarmee 
Parkmanagement een raamcontract mee 
heeft afgesloten: Linssen Veiligheid en 
VeTraNed/ Paraat Brandbeveiliging B.V..

Voor eventuele verdere vragen kunt u 
uiteraard ook contact opnemen met 
Ingeborg Bloem van de gemeente Venlo, 
afdeling Publieke Dienstverlening. Zij is 
beleidsmedewerker veiligheid en handha-
ving, telefonisch bereikbaar onder nummer 
077-359 9489.  

Handige 
telefoonnummers

Politie 
(niet urgente zaken) 
0900-8844

Brandweer
algemene zaken
(bijv. Risicobeheersing): 
088-1190600

algemene nummer 
(conform telefoongids): 
077-3565656

Voor alle vragen aan de 
gemeente Venlo: 
Klanten Contact Center 
(KCC) tel. nr. 14077 
of via het gewone 
telefoonnummer 
077-3599666.

Secretaresse 
Ondernemend Venlo 
(Hanny van Lare): 
077-3969650 / 06-11391208.

Contact- en bezoekadres
Lidy Rutten
Stichting Parkmanagement 
Innovatoren 3E
Sint Jansweg 15
5928 RC Venlo

Mobiel Parkmanager Venlo: 
06-22 029 721

Email:
info@parkmanagementvenlo.nl 

www.parkmanagementvenlo.nl

ONDERNEMEND
VENLO

PARKMANAGEMENT VENLO
Groene Helden Limburg Stimuleringsprijs
 
Ondernemers die het verschil willen 
maken, die verder denken en groen doen. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
is belangrijk en mag ook beloond worden. 
Ondernemend Venlo stimuleert het initia-
tief ‘Groene Helden’ van de IVN van harte 
en wij vragen u als ondernemer om mee te 
doen!

Op 24 november 2015 vond de beursvloer ‘Lekker 
Groen Doen‘ plaats. De beursvloer werd geopend 
door Piet Duizer, regiodirecteur IVN Zuid. Met een 
slag op de gong door Peter Thissen, voorzitter van 
Ondernemend Venlo, ging de beurs van start. Het 
handelen in ‘groen’ leverde de ruim 20 bedrijven en 
maatschappelijke organisaties 25 interessante mat-
ches op! De beursvloer werd georganiseerd door IVN 
samen met Ondernemend Venlo, CITAVERDE College, 
Van der Valk Hotel Venlo en ABN AMRO. 
Limburgse ondernemers met duurzame, groene 
initiatieven die lokale maatschappelijke partijen 

en burgers betrekken bij hun bedrijf en omgeving 
krijgen nu de kans om Groene Held Limburg 2016 te 
worden. Het IVN Limburg zoekt samen met de Pro-
vincie Limburg en MKB Limburg, KvK, Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, Rabobank, Innovatiehuis 
MKB Keyport 2020, CITAVERDE, Natuurrijk Limburg en 
VVV Zuid-Limburg naar Groene Helden. 

Beloning voor duurzame initiatieven 
Het hoeft bij de Groene Helden niet altijd om 
spectaculaire, unieke of geheel nieuwe projecten te 
gaan. Wanneer een bestaand goed maar kleinschalig 
initiatief door deze wedstrijd verder uitgebreid wordt, 
is dit initiatief ook een kanshebber! Het gaat om 
initiatieven van twee of meer ondernemers die de 
samenwerking zoeken met bijvoorbeeld instanties 
voor natuurbeheer, onderwijs of de lokale bevolking.

De winnaars van Groene Helden Limburg krijgen 
naast een mooi geldbedrag om hun plan te verwe-
zenlijken ook media-aandacht in de vorm van een 

vermelding in Dagblad de Limburger. Daarnaast 
treden deze tien winnaars automatisch toe tot een 
netwerk waarin kennisuitwisseling centraal staat en 
krijgen ze een insigne en gevelbord voor hun bedrijf.

Doe mee!
Hebt u een idee om mee te doen, samen met andere 
bedrijven, instanties of buurtbewoners? Stuur dan uw 
projectomschrijving uiterlijk 27 januari 2016 in via het 
inschrijvingsformulier op 
www.groeneheldenlimburg.nl. 

Gevaarlijke situaties: fi etsers op de rijbaan, wandelaars 
die oversteken, langs of zelfs op de weg lopen. Voor 
de ondernemers aan de en het doorgaand verkeer 
op de N271/Ariënsstraat geen nieuws. Soms gaat het 
maar net goed! 
Bezoekers van de bedrijven die met de fi ets of te 
voet komen weten vaak niet dat ze deze weg niet 
mogen gebruiken en dat de N271/Ariënsstraat alleen 
bestemd is voor autoverkeer. Maar hoe kom je er dan 

als je bijvoorbeeld de weg niet weet?
Werknemers van bedrijven zijn veelal wel op de 
hoogte maar nemen de gemakkelijkste route. De 
werkgevers blijven hun personeel en bezoekers 
regelmatig op de verkeersonveilige situatie wijzen 
en de te volgen weg via de Bosserhofweg naar de 
Ariënsstraat. 
Ook de brandweer, die hier met haar kazerne gelegen 
is, wordt af en toe geconfronteerd met gevaarlijke 

situaties en ziet graag een veiligere mogelijkheid voor 
het verkeer. Gemeente, Parkmanagement en aan de 
Ariënsstraat gevestigde ondernemers hebben samen 
gewerkt aan een oplossing waarvan de uitvoering 
binnenkort van start zal gaan.  Er wordt een fi ets-/
wandelpad aangelegd en daarnaast wordt er verder 
gekeken naar andere passende oplossingen voor de 
bereikbaarheid met de fi ets en te voet.
Een mooi resultaat van samenwerking!
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Ondernemers binnenkort beter 
bereikbaar zonder auto
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Kent u het kinderliedje van de ronddraaiende wielen? Klopt, het gaat eigenlijk om de wielen 
van een bus, maar enige dichterlijk vrijheid is wel geoorloofd. Net als de wielen van de bus, 
moeten ook de wielen van de (vracht)auto zoveel mogelijk rond gaan. Dan is het oponthoud 
immers minimaal en dat is natuurlijk heel belangrijk voor een logistieke hotspot als Venlo. 
Om de verkeersafwikkeling op de Venrayseweg – onderdeel van de GreenportRing – te 
verbeteren, gaat de gemeente Venlo twee rotondes aanleggen. 

De GreenportRing is de ontsluitingsweg voor de 
bedrijventerreinen in Venlo-West. De ring wordt 
gevormd door de Venrayseweg, de GreenportLane, de 
Eindhovenseweg en de Groot Bollerweg. “De gemeente 
kijkt voortdurend kritisch naar deze voor de Venlose be-
drijventerreinen zo belangrijke ringweg”, legt beleidsad-
viseur Verkeer Ralf Pakbier van de afdeling Economie en 
Ruimte van de gemeente Venlo uit. “De twee rotondes 
die de gemeente op de Venrayseweg wil aanleggen, 
zijn daar een manifestatie van. Ze passen in het robuust 
maken van de GreenportRing.” 

De ene rotonde vervangt de bestaande kruising ter 
hoogte van de Venrayseweg en de Celsiusweg, waar het 
verkeer nu met een verkeerslichtinstallatie wordt gere-
geld. Verkeerslichten zijn echter minder gunstig voor de 
verkeersdoorstroming omdat het verkeer er bijna altijd 
tot stilstand komt. Om het verkeersaanbod op deze plek 
sneller af te wikkelen, kiest de gemeente daarom nu 
voor een rotonde omdat verkeer op een rotonde over 
het algemeen sneller doorstroomt en veiliger wordt 
afgewikkeld. 

De tweede rotonde komt een stukje zuidelijker op de 
ring, ter hoogte van logistiek dienstverlener Cabooter 
Logistics. Deze rotonde is bedoeld om voorbereid te zijn 
op de ontwikkelingen die zich in het Venlose havenge-
bied voltrekken, en dan met name in het noordelijke 
deel ervan. Ook groeit de bargeterminal, waardoor het 
verkeersaanbod navenant toeneemt. Bovendien staan 

er nieuwe ontwikkelingen op de rol voor het terrein 
waar eerst farmaciebedrijf DSM was gevestigd. 

De ontsluiting van het havengebied over de weg 
verloopt nu nog geheel via het kruispunt Venrayseweg-
Groot Bollerweg. Door de aanleg van een rotonde ter 
hoogte van de Parlevinkerweg wordt een tweede aan-
sluiting op de Venrayseweg gerealiseerd. Het noordelijke 
havengebied krijgt daardoor zijn eigen ontsluiting, waar-
door de verkeersdruk wordt verdeeld en het kruispunt 
Venrayseweg-Groot Bollerweg wordt ontlast. 

De gemeente is al enige tijd in overleg met de bedrijven 
die direct grenzen aan het kruispunt Venrayseweg-
Celsiusweg en die liggen nabij de plek waar de tweede 
rotonde moet komen. Als de plannen concreter zijn, 
wordt er een informatiemoment voor alle belangheb-
benden georganiseerd. “Het moet natuurlijk geen Pool-
se landdag worden”, meent Pakbier, “maar we vinden het 
wel belangrijk om zoveel mogelijk input te krijgen, zodat 
we een afgewogen oordeel kunnen vormen. Alleen 
dan kunnen we de rotondes zo vormgeven dat niet 
alleen de veiligheid en de verkeersafwikkeling worden 
gediend, maar ook de belangen van de bedrijven.” 

Ondertussen is de afdeling Verkeer van de gemeente 
Venlo al bezig met de eerste plannen. Een belangrijk 
aandachtspunt is bijvoorbeeld dat de westelijke afrit van 
de rotonde Venrayseweg-Parlevinkerweg de Greenport 
BikeWay kruist. “Een haakse kruising, dus dat is gunstig, 

maar toch iets om zorgvuldig mee om te gaan, want 
veiligheid staat voorop”, aldus Pakbier. “Bovendien is de 
Greenport BikeWay als snelfi etsroute natuurlijk ook heel 
belangrijk voor de bedrijventerreinen in Venlo-West. 
Zo wordt er heel zorgvuldig naar alle facetten van de 
aanleg van de beide rotondes gekeken.” 

ROTONDES MOETEN VERKEERSAFWIKKELING 
VENRAYSEWEG VERBETEREN

The wheels on the truck 
go round and round

Meer informatie
Voor meer informatie over de aanleg van de roton-
des op de Venrayseweg kunnen ondernemers en 
andere belanghebbenden contact opnemen met de 
gemeente Venlo, afdeling Economie en Ruimte, via 
info@venlo.nl of telefoonnummer 14 077. De eigen 
accountmanager van de gemeente Venlo aanspre-
ken kan ook. Hij leidt eventuele vragen dan verder. 

Locatie rotonde
Celsiusweg

Locatie rotonde 
Parlevinkerweg

De bestaande kruising Venrayseweg-Celsiusweg. 

Locatie toekomstige rotonde Parlevinkerweg

Peter Thissen: 
afscheid van een pionier!
Peter Thissen, sinds 2011 voorzitter van Ondernemend Venlo, nam op 14 december jl. afscheid als directeur van installatiebedrijf Unica. 
Hij werd die middag Koninklijk onderscheiden. Jarenlang vervulde Peter Thissen een pioniersrol op het gebied van duurzame installa-
tietechnieken. Daarnaast is hij actief voor onder meer Stichting Het Limburgs Landschap en de werkgroep Kasteeltuinen. Een interview 
met een bevlogen ondernemer.

2016! Wat gaat het voor een jaar worden voor u 
persoonlijk? Hoe anders dan 2015?
“Afstand nemen van een bedrijf/organisatie waar ik 
30 jaar aan verbonden ben geweest. Ik blijf in een 
beperkte commerciële rol betrokken. Ik ga mijn 
opvolgers niet voor de voeten lopen. Het werkzame 
drukke leven van een ondernemer wordt vervangen 
door een rustiger leven op afstand van de operaties 
in het bedrijf. Het zal ook een gewenningsproces 
worden. Ik ga mijn medewerkers en relaties missen 
ondanks dat ik ze regelmatig spreek.”
 

U wordt omschreven als een pionier op het 
gebied van duurzame installatietechniek. Een 
actueel onderwerp. 
“Met ons installatieconcept uit 2001 anticiperen wij 
reeds op de eindigheid van de fossiele brandstof 
‘gas’. Een co-installatie zonder gebruik te maken van 
aardgas was toen uniek in Limburg/Nederland. Het 
klimaatakkoord van Parijs gaat er van uit dat dit soort 
installaties over 30 jaar ‘gemeengoed’ zijn.”
 

 Wat voor een bedrijf laat u achter?
“Ondanks de grote problemen in de bouwsector laat 
ik een fi nancieel gezond bedrijf achter met positieve 
resultaten in de afgelopen jaren. Bovendien is de 
orderportefeuille voor 2016 goed gevuld, met tot de 
verbeelding sprekende opdrachtgevers in zowel de 
publieke als private sector.”
 
Een Koninklijke onderscheiding. Trots?
“Ik ben zeker trots. Het was bovendien een enorme 
verrassing. De argumentatie vind ik bijzonder. Daar 
ben ik echt heel trots op! Pionier op het gebied van 
duurzame installatietechnieken!”
 
Uw vrije tijd is ook goed gevuld. Limburgs 
Landschap, Kasteeltuinen. Natuurliefhebber? 
Nog andere ‘hobby’s’?
“Het lid zijn van het dagelijks bestuur van de Stichting 
Limburgs Landschap is een commissariaat met veel 
uitdagingen. Verder heb ik een adviesfunctie bij 
Kasteeltuinen Arcen en ben ik voorzitter van Onder-
nemend Venlo. Het bestuderen van de geschiedenis 
van de provincie Limburg in het algemeen en die van 
Venlo en omstreken in het bijzonder boeit me enorm. 
Wat nog meer? Reizen, lezen, hardlopen (Venloop) en 
wedstrijden van VVV bezoeken.”
 
U bent voorzitter van Ondernemend Venlo? 
Hoe omschrijft u het ondernemersklimaat in 
de regio?
“Ondernemend Venlo behartigt de belangen van de 
ondernemers die gelegen zijn op de vele industrieter-
reinen van Venlo, 970 in totaal. Het zijn er niet alleen 
veel maar ook hoogstaande bedrijven. Venlo kent 
23 wereldmarktleiders. Het ondernemersklimaat is 
gewoon heel goed. De bedrijfsterreinen zijn ruim 
voorhanden, de infrastructuur is goed op orde en de 
terreinen liggen er mede dankzij het parkmanagement 
goed bij. Het ondernemersklimaat dient wel verbeterd 
te worden middels een concrete verbetering van de 
railverbinding met Duitsland en het verbreden van de 
A67. Deze problematieken, die heel groot zijn, dienen 
in samenwerking met de overheid op zeer korte 
termijn opgelost te worden. De ondernemers van 
Venlo en hun opdrachtgevers hebben zorg gedragen 
voor deze noodzaak. Hierdoor ontstaat veel werkgele-
genheid in Venlo. Het is aan de landelijke, provinciale 
en gemeentelijke overheid om hierin  snel actie in te 
ondernemen. Deze problematiek staat veel te lang op 
de agenda. Een Hanzestad moet optimaal ontsloten 
zijn. De handel met Duitsland is cruciaal.”

30 31



Jos Gadet (Elsloo, 1959) is stadsgeograaf. Afgelopen jaar kreeg hij op-
dracht van de Provincie Limburg en de gemeente Venlo om op basis van 
sociale, ruimtelijke en economische analyses te komen tot een geogra-
fisch perspectief op de ontwikkeling van Venlo als kennisstad. Onderne-
mend Venlo stelde hem een aantal vragen.

Wat viel je op toen je vaste voet op Venlose bodem zette. Hoe voelt Venlo?
“Ik kende Venlo niet zo goed. Bij mijn aankomst op het station viel me de enorme leegte van het stationsplein 
op. Waar ligt de stad, was mijn eerste ingeving.”

Venlo krijgt in de Atlas van Nederlandse Gemeenten het predicaat ‘gemiddeld’. Hoe komt dat?
“Negatief imago heeft te maken met slechte bereikbaarheid van banen en gebrekkige woonkwaliteit. Kennis-
werkers en andere stedelijk georiënteerde huishoudens zijn op zoek naar functiemenging, zoals een hoog-
waardig voorzieningenniveau. Daar horen zeker parken en cultuurhistorische landschappen bij, als onderdeel 
van de rijke voorzieningenmix. Dat de Atlas voor gemeenten de bereikbaarheid van banen buiten de grenzen 
niet meerekent ligt aan het feit dat om allerlei redenen bewoners de grenzen niet oversteken om een baan te 
zoeken. Administratieve belemmeringen en taalproblemen zijn de belangrijkste motieven.”

Voor het bedrijfsleven is het belangrijk om hoog opgeleide mensen aan de stad te binden. Je zegt 
dat het culturele aanbod te gering is?
“Het gaat niet om 1 museum, 1 fi lmhuis, 1 jazztent, 1 boekhandel, maar om een groot aantal van die voorzie-
ningen, en vooral een grote diversiteit daarin. Diversiteit en massa zijn de belangrijkste agglomeratievoordelen 
in de huidige kenniseconomie”

Venlo probeert ook een reputatie als studentenstad op te bouwen, gericht op wonen en leven in 
de binnenstad of in ieder geval in de periferie daarvan. Met name de Duitse studenten gaan ‘s 
avonds weer de grens over.
“Duitse studenten gaan terug naar Nettetal omdat ze daar wonen. Niet omdat ze daar willen wonen. Studen-
ten zijn sowieso gericht op wonen in de centrumstedelijke delen van een stad. Uit onderzoek blijkt dat dit ook 
geldt voor de Duitse studenten in Venlo. Alleen, volgens hen, wordt er geen voorlichting gegeven over hoe 
men op een gemakkelijke en fi nancieel acceptabele manier aan een woning kan komen. Meer dan de helft 
van de Duitse studenten wil na hun studententijd best in Venlo wonen. Ga eens na, 2000 studenten in het 
straatbeeld van de binnenstad! Een cohorte die bovendien elk jaar deels ververst wordt. Met het aanbieden 
van woningen voor studenten in het voormalige ABN Amro gebouw is een eerste maar belangrijke stap 
gezet. Verleid studenten om in je stad te wonen. Geef informatie en doe aan marketing. Ideaal is als het er 
veel zijn maar als ze niet in het straatbeeld opvallen. In Venlo kan het druk zijn (winkelend publiek). Daartus-
sen een paar duizend studenten zou geweldig zijn. Draagvlak voor een gevarieerd horeca-aanbod zou sterk 
toenemen.” 

Welke bijdrage zou het bedrijfsleven kunnen leveren aan bijvoorbeeld het culturele klimaat in de 
stad?
“Veel, zo niet alles. Ondersteun wonen in de centrale delen  van de stad. Ook boven winkels. Daar verdient 
uiteindelijk iedereen aan. Kies voor onderdelen van je bedrijf waar mensen elkaar ontmoeten voor centrale 
locaties. Organiseer workshops, vergaderingen en dergelijke uitpandig. Promoot je bedrijf als zijnde een on-
derdeel van een kennisstad in wording aan de Maas en met cultuurhistorisch landschap aan je voeten.”

“Waar ligt de stad?”
Stadsgeograaf Jos Gadet:
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Gilde Opleidingen heeft samen met een aantal gerenommeerde logistieke bedrijven uit de regio Venlo het Centrum voor Logistiek Vak-
manschap (CLV) opgericht. Binnen het CLV ligt de nadruk op praktijkgericht onderwijs. Bart Driessen van het CLV: “Wij spelen hiermee 
in op de wensen van het bedrijfsleven.”

Na een eerdere proefperiode kwam op 29 mei vorig 
jaar de goedkeuring van het MBO Investeringsfonds 
en kon het CLV officieel van start gaan. Bart Driessen 
geeft aan dat dit met een tweeledige insteek ge-
beurt. “Enerzijds willen we studenten beter voorberei-
den op de praktijk. Daarnaast willen we die bedrijven 
laten participeren in ons onderwijs. En dan met meer 
dan alleen stages.”

Daartoe, legt Driessen uit, is met 16 gerenommeerde 
logistieke bedrijven uit Venlo een vierjarig contract 
overeengekomen. Daarin is vastgelegd hoe de 
samenwerking er de komende vier jaar uit zal zien. “Er 
staan ook zaken in die we al eerder met het bedrijfsle-
ven deden, maar dat gebeurde dan vooral ad hoc. 
Nu is alles gestructureerd en vastgelegd.” Bedrijven 
krijgen volgens Driessen een grotere inbreng in het 
onderwijs. Bijvoorbeeld in de vorm van gastlessen 
en het ontwikkelen van leerstof. Maar de studenten 
krijgen ook casussen uit de praktijk voorgelegd waar-
voor ze een oplossing moeten vinden. Bedrijfsbezoe-
ken maken eveneens onderdeel van het programma 
uit. “Op die manier krijgt de theorie – we brengen alle 
logistieke vakken onder in het CLV – meer raakvlak-
ken met de praktijk.”

Ruud Timmermans, directeur van Verhoex Douane 
Service is een van de ondernemers die al in een 
vroeg stadium bij de ontwikkeling van het CLV was 
betrokken. Hij zit namens het bedrijfsleven in de 
stuurgroep van dit nieuwe initiatief. “Vanuit ons be-
drijf is samen met docenten van het CLV bijvoorbeeld 
een module ‘Douanemanagement’ ontwikkeld, spe-

cifiek gericht op douanewerkzaamheden – daarmee 
is de pilot gedraaid. Die vormt een voorbereiding op 
een soortgelijke module bij Fontys. Onze mensen 
zijn daarnaast bij het onderwijs zelf betrokken, staan 
als praktijkmensen voor de klas.” Timmermans wijst 
dan op het feit dat er een grote behoefte is aan 
goed opgeleide logistieke medewerkers. Een sector 
die veel meer divers is dan menigeen denkt, maakt 
hij duidelijk. “Het is meer dan alleen transport. Je 
ziet logistiek bij productieprocessen, in de zorg, de 
agrisector. En wat te denken van de logistiek rondom 
de e-commerce. Het is bovendien een sector waarin 
ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Daarvoor is up-
to-date kennis nodig.”

Met het CLV wordt daar aan tegemoet gekomen, 
zegt Bart Driessen. “Het komt er op neer dat bedrijven 

nadrukkelijk een rol gaan spelen bij het opleiden van 
eigen personeel, mensen met de juiste kennis. De 
stage is daarin van groot belang. We moeten zorgen 
voor een goede stagematch, dat de student de 
competenties heeft waar het bedrijf om vraagt. Zo 
creëer je baangaranties; daar hebben beide partijen 
voordeel bij. Verder is het de bedoeling dat we in 
de toekomst ook bijscholing voor zittend personeel 
gaan aanbieden.” Ruud Timmermans stelt tot slot dat 
het bedrijfsleven jaarlijks de nodige uren in het CLV 
gaat steken. “Maar dat gebeurt van harte – omdat we 
er van profiteren. Er is behoefte aan goed geschoolde 
mensen. Mensen die in de praktijk zo mee kunnen 
draaien. Daarom halen we ze nu wat vaker uit het 
schoolgebouw. En zijn wij daar wat vaker te zien.”

Centrum voor Logistiek Vakmanschap van start

“ Studenten beter  
voorbereiden op de praktijk”

Bart Driessen (l) en Ruud Timmermans
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Het FloraZON complex (midden): Alfl ora, Gebr. Dings, Fleura Metz, Ebus,  

FloraHolland, Green 4 Retail, Van Zaal Transport, Pegro Groeninkoop

Meer informatie over ja-LED: kijk op ja-led.nl of bel met 06-11014924.

FLORAZON & JA-LED:
TOT 6 MEGAWATT BESPARING

Specialist in heavy machinery reallocation
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Vernieuwd: Truckstop & Wegrestaurant Heierhoeve 

“Herkenbaar, maar met 
de nodige verbeteringen”
Sinds 1 augustus is Antonius de Lang de nieuwe eigenaar van Truckstop & Weg-
restaurant Heierhoeve op bedrijventerrein Trade Port West in Venlo. Het is voor 
hem een nieuwe uitdaging na jarenlang een hotel-restaurant te hebben gehad. 
“We hebben de afgelopen tijd wat zaken veranderd, zodat we het de gasten nog 
beter naar de zin kunnen maken.”

Truckstop & Wegrestaurant Heierhoeve bedient 
feitelijk twee doelgroepen: overdag de passanten 
die komen lunchen, tegen de avond de truckers 
die er niet alleen komen eten, maar zich er 
onder meer ook douchen (10 privé-douches en 
toiletten) en de was doen. Daarvoor is een aparte 
ingang. Zowel de lunchers als de truckers hoeven 
niet bang te zijn dat ze de zaak niet meer terug 
kennen, merkt De Lang glimlachend op. “We 
werken nog steeds met hetzelfde team, blijven 
herkenbaar, maar met de nodige verbeteringen. 
Zodat we nog beter op de wensen van onze 
gasten kunnen inspelen.”

Een van de aspecten waar De Lang veel aandacht 
aan besteed is veiligheid. “Ik heb vroeger bij de 
politie gewerkt en onderken het belang van 
goede beveiliging en een veilige omgeving. 
Daarom maken we bijvoorbeeld onderdeel uit 
van Secure Lane, een intelligent camerasysteem 
dat is aangesloten op een meldkamer die onder 
de regie van de politie staat. Registreert het 
systeem een verdacht of onbekend voertuig, dan 
komt er meteen iemand polshoogte nemen.” 
Dankzij dat systeem, zegt De Lang, is het aantal 
ladingdiefstallen teruggebracht naar nul. “Voor 
de transportbedrijven en chauff eurs een prettig 
gevoel. Die staan hier op een afgesloten parkeer-
plaats en weten dat ze hier veilig kunnen over-

nachten. We hebben iedere dag vanaf 17:00 uur 
een all you can eat menu voor slechts 15,50 euro 
per persoon (exclusief drank) en dat is iedere dag 
weer anders. Dat is heel succesvol. Bovendien is 
er gratis wifi .”
 
Maar, zo vervolgt De Lang, niet alleen chauf-
feurs profi teren van de veranderingen. Dat geldt 
eveneens voor de passanten en overige gasten. 
En de bedrijven in de omgeving. Ook zij kunnen 
bij Heierhoeve terecht voor het prettig geprijsde 
all you can eat menu – en de gratis wifi  uiteraard. 
“En er is meer”, geeft De Lang aan. “Bedrijven uit 
de buurt kunnen op rekening betalen en we 
bezorgen de lunches eventueel ook. 
Verder hebben we allerlei faciliteiten voor bij-
eenkomsten, feesten en partijen. Er is een aparte 
vergaderruimte en we hebben tevens een aparte 
rookruimte. Willen bedrijven hier vergaderen, een 
cursus of een presentatie geven, al dan niet met 
lunch, dan kan dat. En omdat we in de weeken-
den normaal gesproken dicht zijn, kan de zaak 
ook worden gehuurd om een groter feest te ge-
ven. Daar hebben we complete concepten voor.”

En dan heeft, zegt De Lang, hij nog niet eens de 
faciliteiten rondom Heierhoeve genoemd. “We 
hebben hier het grootste Texaco-tankstation van 
het land, een truckwash en Scania servicepunt.” 

En de ligging is natuurlijk ideaal, stelt hij tot 
besluit. “Er is voldoende parkeergelegenheid en 
je rijdt hier zo de afslag naar de snelweg op. Dat 
merken we bijvoorbeeld aan de terugkerende 
busmaatschappijen en de aanwezigheid van za-
kenmensen onderweg die Heierhoeve een ideale 
ontmoetingsplaats vinden.”

 Heierhoeve is te vinden via afslag 39 trade port 
west in Venlo. www.heierhoeve.nl.
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Smeets Autogroep:partner in mobiliteit

De zekerheid van optimale kwaliteit
De Smeets Autogroep is al meer dan 85 jaar een begrip in de automotivebranche en is sinds 
2013 ook gevestigd in Venlo. Waar dezelfde klantgerichte benadering wordt gehanteerd die al 
decennialang kenmerkend is voor het familiebedrijf.

Dat Smeets Autogroep staat voor kwaliteit en een 
klantgerichte benadering weten niet alleen de vele 
tevreden klanten. De filosofie die het bedrijf hanteert 
heeft ertoe geleid dat het sinds 2012 ieder jaar werd 
uitgeroepen tot beste Mercedes-Benz dealer van 
Nederland. Daarnaast maken de Graydon Award en 
het Future Proof-predicaat van Best Managed Com-
panies duidelijk dat de organisatie financieel gezond 
is en staat als een huis. “Als automobielbedrijf moet 
je tegenwoordig voldoen aan heel veel nationale 
en internationale procedures en regels”, vertelt Peter 
Bastiaens, account manager trucks. “Daar besteden 
we veel aandacht aan en voldoen zodoende aan alle 
eisen. Ketenbewaking is daar een onderdeel van; de 
auto’s worden hun hele levenscyclus gevolgd, van 
productie tot demontage.”

Snel en efficiënt
Roy Stevens, verantwoordelijk voor de afdeling 
bedrijfswagens, legt uit dat Smeets Autogroep een 
platte organisatie met korte communicatielijnen kent. 
“Zowel horizontaal als verticaal. Daardoor verlopen 
processen binnen het bedrijf maar eveneens de 
contacten met onze klanten snel en efficiënt. De 
medewerkers zijn daar een belangrijk onderdeel van. 
Die zijn niet alleen goed opgeleid, maar werken ook 
conform de filosofie van het bedrijf. Dat die benade-
ring werkt, wordt bevestigd door het predicaat ‘Best 
Managed Company’ maar vooral onze hoge klant-
tevredenheid. Aan dat laatste hechten we heel veel 
waarde. Want de klant, daar draait het tenslotte om.” 
Die klant, zo maken Stevens en Bastiaens vervolgens 
duidelijk, wordt bediend conform de vier garanties 
van het bedrijf. Die staan onder meer voor een hoge 
kwaliteit, gegarandeerde mobiliteit, klantvriendelijk-
heid en scherpe reparatie- en onderhoudstarieven. 
“Bovendien hebben wij oog voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. We zijn in het kader van 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen sinds 
2014 trotse houder van het certificaat Erkend Duur-

zaam Ondernemen. Zo streeft Smeets Autogroep er 
actief naar om de natuurlijke rijkdommen te sparen 
en het milieu te ontlasten. We bieden op die manier 
niet alleen bedrijfs- en personenwagens, maar een 
compleet en verantwoord pakket in mobiliteit.”

Passende oplossing
Smeets Autogroep is in Venlo gevestigd op twee, 
goed bereikbare locaties. De bedrijfswagens aan de 
Tasmanweg, de personenwagens aan De Sondert. 
Een bewuste keuze volgens Bastiaens en Stevens 
want het bedrijf volgt weliswaar een specifieke filo-
sofie, maar bedient wel drie doelgroepen. Bastiaens: 
“Drie doelgroepen met deels gelijke, maar deels 
uiteenlopende wensen. Bij bedrijfswagens en trucks 
draait het om functionaliteit, om total cost of owner-
ship. Dat is bij personenwagens eveneens het geval, 
maar daar speelt emotie een grotere rol.” Stevens vult 
aan dat beide vestigingen feitelijk als adviescentrum 
fungeren. De klant kan er met al zijn of haar vragen 
en opmerkingen terecht. “We ontzorgen de klant als 
het ware. Beide vestigingen zijn daar op afgestemd. 
Zo kan de klant rekenen op een advies op maat van 
onze deskundige medewerkers. Iedere klant heeft 
een gerichte vervoersbehoefte en daar zoeken wij 
een passende oplossing voor. Dat is altijd maatwerk. 
De standaardauto bestaat niet meer. Wij kijken 
bijvoorbeeld naar bedrijfsspecifieke kenmerken en 
andere omstandigheden en kunnen zo een goed 
onderbouwd advies geven.”

Premiummerk
Datzelfde geldt voor de afdeling personenwagens, 
bevestigen Stefan Sellahn en Wesley Bertrams die 
samen met het team verantwoordelijk zijn voor de 
vestiging aan De Sondert. Mercedes-Benz is een 
premiummerk met producten van hoge kwali-
teit. “Aan kwaliteit hangt een bepaalde prijs. Maar 
hiervoor krijgt onze klant dan ook een totaalpakket 
terug. Naast de auto zijn er een groot aantal diensten 
waar de klant gebruik van kan maken.” Net als bij hun 
collega’s werkt ook deze vestiging, gelegen aan De 
Sondert 2 te Venlo, volgens het one-stop-shopping-
principe. Wesley Bertrams: “De klant kan hier voor 
alles terecht: advies bij aankoop, financierings- & ver-
zekeringsmogelijkheden, onderhoud & reparatie, en 
schadeherstel. Alle onderhoud-, reparatie- en scha-

deherstelwerkzaamheden worden uitgevoerd met 
gebruik van originele Mercedes-Benz onderdelen. 
Bovendien kunnen we de klant ook onderweg van 
dienst zijn, onder meer omdat we zijn aangesloten 
bij het Europese netwerk van Mercedes-Benz dealers.” 
Deze mobiliteitsdienst, zegt hij, wordt sinds kort ook 
ondersteund door Connect Me, een digitaal platform 
dat ervoor zorgt dat er een continue verbinding is 
tussen de klant en de auto. “Alle genoemde diensten 
zorgen ervoor dat wij onze relatie met de klant als 
een partnerschap zien, waarin wij invulling geven aan 
alles wat met mobiliteit te maken heeft.”

Toekomst
Dat gebeurt op een heel brede en vooruitstrevende 
wijze, geeft Stefan Sellahn aan. “We hebben een 
prachtig productportfolio met diverse onderschei-
dende en innovatieve modellen. Omdat Mercedes-
Benz goed inspeelt op de nieuwe bijtellingsregelin-
gen kunnen we de klant fiscaal zeer aantrekkelijke 
voorwaarden aanbieden.” Wat dat vooruit kijken 
betreft, zegt hij, heeft Mercedes-Benz tevens oog 
voor allerlei nieuwe ontwikkelingen. Eén van de voor-
beelden hiervan is het elektrisch rijden. “De C 350e 
plug in hybrid is daar een succesvol voorbeeld van.” 
Mercedes-Benz, besluit Stefan Sellahn, is niet alleen 
innovatief op het gebied van voertuigen maar speelt 
ook in op de veranderingen in de markt. “Zo zien we 
bijvoorbeeld de opkomst van de privé-lease. Dat is 
een volgende stap naar een soort ‘abonnement’ dat 
te vergelijken is met dat van de mobiele telefonie. De 
klant betaalt een vast bedrag per maand gedurende 
een van te voren vastgelegde termijn. In deze termijn 
zijn de componenten zoals wegenbelasting, onder-
houd en verzekering opgenomen. Het enige wat de 
klant nog zelf moet doen is tanken. Zo zijn we als 
Smeets Autogroep in samenwerking met Mercedes-
Benz steeds volop met de toekomst bezig.”

Feiten en cijfers Smeets Autogroep
Opgericht: 1929
Aantal medewerkers: circa 200
Werkgebied: Zuidoost-Nederland
Vestigingen: Venlo, Eindhoven, Heerlen, Maas-
tricht en Ittervoort, 
Activiteiten: Mercedes-Benz, Fuso en Smart. 
Dealer van trucks, bedrijfswagen en personen-
wagens. Schadeherstel.
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Roy Stevens en Peter Bastiaens



Donderdag 5 november jl. organiseerde Technovalley 
Limburg, het platform voor de hightech maakindus-
trie in de regio, andermaal een ledenbijeenkomst bij 
Scheuten Glas op Trade Port West in Venlo-Blerick. 
Bijzondere gast ditmaal was gedeputeerde Twan 
Beurskens. Gastheer Ruud Geerlings, directeur 
Business Development & Purchase bij Scheuten Glas,  
lichtte onder meer de laatste ontwikkelingen toe.
Scheuten Glas is een traditioneel maakbedrijf dat 
functioneel glas maakt en levert. Om zich te onder-
scheiden binnen de branche is een duidelijke en 
innovatieve visie onontbeerlijk. Doel is om de voor-
keurspartner te worden en te blijven van o.a. ramen- 
en deurenfabrikanten, façadebedrijven, glasgroot-
handelaren en kleien glaszetbedrijven, kortom een 
brede mix aan afnemers. Scheuten Glas was een van 
de eerste bedrijven  dat gelaagd veiligheidsglas op de 

markt bracht, gevolgd in 1995 door gehard glas met 
een metallische coating. Anno 2015 telt Scheuten 
Glas 8 productielocaties met een totale jaaromzet van 
130 miljoen euro. Er werken 750 mensen.
Vervolgens hield gedeputeerde Twan Beurskens zijn 
betoog. Hij ziet Limburg als een stad met 1 miljoen 
inwoners met een aandeel van 40 miljard euro in de 
Nederlandse economie. De kracht, vindt hij, moet 
daardoor gezocht worden in Internationale handel en 
innovatie. Limburg heeft zich volledig gecommitteerd 
aan Zuidoost Nederland, aan Brainport Eindhoven. Dit 
is cruciaal voor Noord- en Midden-Limburg. 
Limburg is, aldus Beurskens, de 3e exporterende regio 
van het land. Buitenlandse multinationals zijn belang-
rijk ook voor het MKB. Wat buitenlandse investeringen 
en grondverkoop betreft staat Venlo nummer 1 in 
Nederland. Samenwerking met Vlaanderen en Noor-

drijn-Westfalen  is een voornaam speerpunt. 
Barrières moeten doorbroken worden. In de 
subsidiepot voor een Europees programma 
tot 2020 zit een bedrag van 65 miljoen euro 
voor Limburg/Brabant 
Onlangs is de Economic Development Board 
opgericht. Dit is een netwerk van vertegenwoordigers 
uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven en gaat de 
agenda van de regio voor de komende 10 jaar opstel-
len. Hiervoor is vanuit de regio gemeenten 1 miljoen 
euro beschikbaar gesteld om positieve ontwikkelin-
gen op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en in-
novatie te stimuleren, en de provincie zal gekoppeld 
aan de projecten op de regioagenda ook middelen 
beschikbaar stellen om de economie krachtig te 
ondersteunen.
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Beste Europese logistieke hotspot
Opnieuw hebben Prologis en Eye For Transport Venlo 
aangewezen als de meest aantrekkelijke logistieke 
vestigingslocatie in Europa. Zij baseren zich op een 
onderzoek onder 170 Europese gebruikers van 
distributiecentra uit verschillende sectoren. Deze 
beoordeelden elk 100 distributiecentra. Eerder 
gebeurde dit al in 2013. Venlo prol ongeert niet al-
leen zijn titel, maar vergroot ook zijn voorsprong op 
andere distributiecentra. 

EFT
Vanwege het grote succes van EFT in oktober dit jaar 
en vanwege het feit dat Venlo opnieuw is aange-
wezen als meest aantrekkelijke Europese logistieke 
vestigingsplaats, komt EFT in 2016 nog een keer naar 
Venlo voor haar logistieke wereldtop. Van 10 tot en 
met 12 oktober in De Maaspoort. 

Smart Logistics Trophy
In 2016 wordt voor de tweede keer de SMART 
Logistics Trophy uitgereikt aan de beste logistieke 
medewerker. Dus hebt u een superbehendige jonge 
heftrucker in dienst? Of een slimme ict’er? Of een vin-
dingrijke declarant? U kunt deze talentvolle logistieke 
uitblink(st)er nomineren voor de SMART Logistics 

Trophy. Er zijn er twee: een voor een mbo’er en een 
voor een hbo- of vwo’er. Kijk voor het opgaveformu-
lier op www.smartlogisticscentrevenlo.com. De geno-
mineerden worden beoordeeld door een deskundige 
jury. Neem voor eventuele nadere informatie contact 
op met programmamanager Ingrid Vermeer van 
SMART LCV via 077-320.81.08, of ivermeer@liof.nl.

Mindmap O&A Limburg
SMART LCV presenteerde onlangs haar lang ver-
wachte Mindmap Onderwijs en Arbeid Limburg. Dit 
is een overzicht van logistieke opleidingen, kennisini-
tiatieven van het onderwijs en van het bedrijfsleven. 
U kunt dit downloaden van www.smartlogisticscen-
trevenlo.com.

CITAVERDE Bedrijfsopleidingen

Maak voor het trainen van uw medewerkers gebruik 
van het volledig uitgeruste logistiek opleidingscentrum 
van CITAVERDE Bedrijfsopleidingen op industrieterrein 
Hoogveld in Horst.
 
U kunt hier terecht voor certificerende trainingen en verlengingen 
met gegarandeerde startdata onder meer op het gebied van:
 
·	 Veilig	hijsen	en	heffen
· EPT
· Heftruck (CCV Code 95)
· Reachtruck
· VCA
· Hoogwerker
Ook voor erkende MBO bedrijfsgerichte beroepsopleidingen (BBL) 
in de agro logistiek! 
· Assistent logistiek
· Medewerker agrohandel en logistiek
· Vakexpert agrohandel en logistiek 
Voor aanmelden van individuele medewerkers en voor 
groepstrajecten ga naar www.citaverde.nl/logistiek of bel naar 
onze frontoffice +31(0) 475 38 91 90 voor persoonlijk advies.

HÉT LOGISTIEK 
OPLEIDINGSCENTRUM
BIJ U OM DE HOEK

CITAVERDECITAVERDECITAVERDECITAVERDE

Maak voor het trainen van uw medewerkers gebruik 
van het volledig uitgeruste logistiek opleidingscentrum 
van CITAVERDE Bedrijfsopleidingen op industrieterrein 
Hoogveld in Horst.

U kunt hier terecht voor certificerende trainingen en verlengingen 
met gegarandeerde startdata onder meer op het gebied van:

·	 Veilig
· EPT
· Heftruck (CCV Code 95)
· Reachtruck
· VCA
· Hoogwerker
Ook voor erkende MBO bedrijfsgerichte beroepsopleidingen (BBL) 
in de agro logistiek!
· Assistent logistiek
· Medewerker agrohandel en logistiek
· Vakexpert agrohandel en logistiek
Voor aanmelden van individuele medewerkers en voor 
groepstrajecten ga naar 
onze frontoffice 

HÉT LOGISTIEK 
OPLEIDINGSCENTRUM
BIJ U OM DE HOEK

www.vanwijnen.nl

Onlangs in Venlo opgeleverd:

Aandacht maakt het verschil!
Alleen dan kun je gebouwen realiseren waar mensen zich thuis voelen.  
Het bouwproces is ons thuis. Daarom zijn wij net zo bekwaam in het initiëren  
en ontwikkelen als in het bouwen, onderhouden en beheren. Daag Van Wijnen uit 
en laat ons uw plannen en details concreet maken.

Bezoek Technovalley aan Scheuten Glas
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Hans Hendrikx, ITSN

“ Na twee wake up calls wist ik: 
nu moet je iets gaan doen”

Het zal menig lezer bekend voorkomen: je stapt op de weeg-
schaal en ziet dat de teller weer iets verder doorslaat. Tijd om 
structureel te gaan sporten. Het overkwam ook Hans Hendrikx, 
commercieel directeur en mede-eigenaar van ITSN. “Ik zag de 
honderd kilo naderen en dacht: dat gaat niet gebeuren.”

Nee, hij is van huis uit geen IT-specialist, is het vak 
min of meer ingerold. Hans Hendrikx, met een 
bedrijfskundige achtergrond, werkte na zijn studie 
voor enkele bedrijven tot hij in 1993 via SYS-AID 
in Blerick en vijf jaar later Ordina in de IT-wereld 
terecht kwam. Daar vervulde hij verschillende 
management- en directieposities totdat er een 
andere uitdaging op zijn pad kwam. “In 2007 kwam 
ik in contact met de oprichters van ITSN, René 
Willemsen en Martin Aarts, die mij de kans gaven 
me in hun bedrijf in te kopen en als commercieel 
directeur meer smoel aan ITSN te geven. Onder 
meer om groei te bewerkstelligen.” Het was een uit-
daging die Hendrikx met beide handen aangreep. 
“Het mooie is dat ik nog iedere dag voordeel heb 
van mijn bedrijfskundige achtergrond. Ik kijk niet 
zozeer als IT’er maar vanuit het perspectief van de 
klant naar de materie en kan zaken daarom op een 
begrijpelijke, niet al te technische manier uitleg-
gen.”

Cybersecurity
Dat betekent overigens niet dat hij de ontwikkelin-
gen op IT-gebied op een afstand volgt, geeft Hen-
drikx aan. Hij volgt de innovaties op de voet en legt 
voortdurend de focus op hoe die in de praktijk toe 
te passen. “Bij alles wat er gebeurt, bij alles wat we 
doen moeten we steeds in het oog houden dat de 
eindgebruiker er uiteindelijk profi jt van moet heb-
ben, dat die effi  ciënter zijn of haar werk kan doen. 
Dat is wat men van IT verwacht. Een heel andere 
verwachting overigens dan toen ik in deze branche 
stapte. Toen was het een ‘noodzakelijk kwaad’, nu 
een belangrijk ondersteunend bedrijfsmiddel. ICT is 
onderdeel van de business zelf. Wat wij doen is na-
denken over met welke toepassingen de produc-
tiviteit van de eindgebruikers kunnen verhogen, 
hoe we de functionaliteit kunnen verbeteren. We 
bedenken niet alleen de oplossingen maar mana-
gen het hele traject, onder andere op het vlak van 
veiligheid en privacy.” Hij noemt de ‘Cloud’ en het 
altijd en overal online zijn als voorbeelden van waar 
die beveiliging zoal op gericht kan zijn. “Cybersecu-
rity is een belangrijk onderdeel van ons werk.”

CSI-achtig
De klanten van ITSN zijn volgens Hendrikx bedrij-
ven in diverse branches, variërend van klein tot 
middelgroot (tot ongeveer 1.000 medewerkers). 
ITSN telt momenteel zo’n zestig medewerkers, 
maar dat aantal zal toenemen. “We zetten in op 
verdere groei van onze organisatie. Uitgangspunt 
momenteel is dat hier over vijf jaar meer dan 
honderd mensen werken.” Het vinden van goede 
medewerkers is echter niet gemakkelijk, aldus Hen-
drikx. “Door de veranderingen in de IT-wereld en de 
toepassingen bij bedrijven is er behoefte aan IT’ers 
met een ander profi el dan voorheen. Die zijn lastig 
te vinden, mede omdat het vak nog niet populair 
genoeg is. Ja, van die CSI-achtige toestanden, dat 
vinden de meeste jongeren wel mooi. Maar wij 
doen heel andere dingen. Ons vak promoten is dus 
ook een punt van aandacht.”

Weegschaal
Hoewel hij een druk bestaan als commercieel 
directeur van een IT-bedrijf leidt, vindt Hendrikx 
toch twee keer per week de ruimte om te gaan 
hardlopen en een keer per week te gaan zwem-
men. De aanleiding om dat te gaan doen was, zoals 
bij zoveel mensen, een toenemend lichaamsge-
wicht. Maar ook nog een andere. “Ik heb twee keer 
een wake up call gehad en toen wist dat iets moest 
gaan doen. De ene was een black out ’s morgens, 
de ander de cijfers op de weegschaal die almaar 
opliepen. Maar je weet hoe het gaat. Vroeger voet-
balde en squashte ik, maar dan ben je ergens in de 
dertig, krijgt een gezin en dan stop je met sporten 
omdat je daar toch minder tijd voor hebt. Op een 
dag stond ik echter op de weegschaal en zag de 
100 kilo naderen. Dat gaat niet gebeuren was toen 
mijn eerste gedachte.” 

‘Runners high’
Dus begon Hendrikx de zoektocht naar een spor-
tieve uitdaging, daarbij geholpen door zijn vrouw 
die in die periode van haar hobby, sport, haar werk 
ging maken en inmiddels opleidingen voor fi tness 
trainer en personal trainer volgde. Dat was vier 

jaar geleden. “We kwamen uit bij hardlopen, maar 
als ik eerlijk ben, in het begin vond ik het saai. Ik 
was competitieve sporten gewend – spelletjes die 
je kon winnen (of verliezen).” Toch zette hij door, 
meldde zich aan bij de hardloopclub van 2run4fun 
van Huub Hendrickx en ervoer op een dag de 
‘runners high’. “Ik merkte op een gegeven moment 
dat ik energie kreeg van het rennen.” Wat hem 
eveneens aanspreekt is het rennen met een groep 
gelijkgestemden, drukke ondernemers die fi t willen 
blijven. Die groep motiveert hem om vroeg uit bed 
te komen, zeg maar de functie van stok achter de 
deur, lacht Hendrikx. “We rennen op donderdag-
ochtend van 7 tot 8 uur. Dat betekent om 6 uur op. 
En ja, dan zijn er wel eens momenten dat je denkt, 
ik blijf liggen. Dan helpt de groep me als het ware 
in gedachten over de drempel. Bovendien is er de 
beloning achteraf. Als ik, nadat we na het rennen 
nog gezamenlijk hebben ontbeten, wegrijd zit ik 
vol energie en kan ik de dag met alle uitdagingen 
weer lachend aan.”

Halve marathon
Vanuit die donderdagmorgengroep heeft zich 
inmiddels een tweede groep gevormd waarmee 
Hendrikx op zondag hardloopt. In de beginjaren 
keek hij altijd naar de gelopen tijden, tegenwoordig 
veel minder. “Bij een sportmedische keuring kwam 
men erachter dat ik kans had op problemen met de 
kransslagader. Daarom ben ik twee keer gedotterd. 
Nu loop ik vooral om mijn hoofd leeg te maken, om 
me energiek en fi t te voelen en vanwege de con-
tacten.” Toch heeft hij nog wel ambities. “Ik loop al 
jaren mee met de Venloop, de tien kilometer, – daar 
hebben mijn vrouw en ik destijds samen naartoe 
gewerkt – en in Horst ’t Rundje van ’t Hundje. De 
Venloop is voor ons als ITSN tevens een relatiema-
nagementinstrument – we lopen met een team 
van zo’n 50 personen mee, deels medewerkers, 
deels relaties. We zijn ook al jaren de ICT-partner 
van de Venloop-organisatie. Zoals gezegd is de 
tijd tegenwoordig wat minder belangrijk, ik geniet 
vooral van de entourage.” Tot nu toe rent hij vooral 
de 10 kilometer. Maar Hendrikx wil ook nog een 
keer de halve marathon doen. “Waarom niet. Een 
mooie uitdaging.” Of hij zich tegenwoordig een 
leven zonder hardlopen kan voorstellen? “Nee, het 
rennen heeft me helemaal te pakken. Je bent fi t 
en leeft bewuster. Mijn cardioloog gaf me een tijd 
terug een tip: blijf vooral lopen. Nou, dat doe ik dan 
maar.”

Feiten en cijfers ITSN
Opgericht: 2002
Aantal medewerkers: circa 60
Werkgebied: Zuidoost-Nederland
Hoofdvestiging: Venlo, daarnaast ook gevestigd in 
Eindhoven
Activiteiten: ICT, Cloud, Security, Workspace, Beheer 
en Offi  ce365
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Hans Hendrikx: na het rennen vol energie



Overeenkomst Etriplus met Fresh Park 
Venlo voor plaatsing zonnepanelen
Etriplus, het energie-ontwikkelbedrijf van Greenport 
Venlo, heeft een overeenkomst gesloten met Fresh 
Park Venlo (onderdeel van ZON Holding) voor het 
plaatsen van 1.650 zonnepanele n. De panelen komen 
op het pand waarin ZON met Blue Berry World een 
pakstation voor zacht fruit exploiteert. Ze worden 
in opdracht van Etriplus geplaatst door KiesZon, 
waarvan Fresh Park Venlo de panelen heeft geleased. 
Fresh Park Venlo werkt, als thematisch Food en Fresh 
bedrijventerrein, actief aan duurzame ontwikkeling. 

Zonnepanelen vormen onderdeel van die aanpak.
De installatie heeft een productiecapaciteit van jaar-
lijks ruim 370.000 kWh. Daarmee wordt het grootste 
deel van het energieverbruik van Blue Berry World 
duurzaam voorzien. KiesZon is ontwikkelaar en 
fi nancier voor het gehele project. Na de realisatie 
zorgt zij ook voor de exploitatie en het onderhoud. 
Naar verwachting wordt het project voor eind 2015 
opgeleverd.

‘ Kies techniek’ veel meer dan alleen een uitstapje
Het bedrijfsleven in de regio’s Noord-Limburg en 
Zuidoost-Brabant heeft grote behoefte aan slimme 
meisjes en jongens die nieuwe dingen kunnen be-
denken, maken, onderhouden en herstellen. Deze 
behoefte zal de komende jaren alleen maar toene-
men. Daarom organiseert de Stichting Technodôme 
en Bedrijf al enkele jaren haar Kies Techniekdagen in 
het Technodôme aan de Hagerhofweg 15 te Venlo.  
De eerstvolgende editie staat voor 28, 29 en 30 janua-
ri 2016 op het programma. Aan het evenement ne-
men 51 basisscholen uit de regio Venlo, Peel en Maas 
deel met in totaal 1800 leerlingen van groep 7/8.

Ter voorbereiding op het bezoek aan de manifestatie  
gaan de deelnemende leerlingen in hun klas aan 
de slag met een lesbrief opgesteld door studenten 
van de Fontys Pabo in Venlo. Hierin is ook een wed-
strijdelement opgenomen rond het maken van de 
mooiste “kermisattractie”. Een opdracht die dichtbij 
de belevingswereld van de kinderen staat. Per klas 
mag de mooiste creatie mee naar de manifestatie 
om daar deel uit te maken van een bonte kermisten-
toonstelling. Een deskundige jury selecteert daaruit 
de winnende school die dan een fraaie techniekprijs 
tegemoet kan zien.

Tijdens de manifestatie kunnen de kinderen de won-
dere wereld van techniek zelf komen ontdekken. Op 
donderdag 28 en vrijdag 29 januari vindt dat plaats 
in klassikaal verband.  Niet zozeer kijken maar vooral 
doen staat daarbij voorop. Afsluiter op zaterdag 30 
januari Als extra kunnen de kinderen de manifestatie 
op zaterdag 30 januari tussen 10.30 en 15.30 uur 
nogmaals bezoeken, maar nu op individuele basis. Zij 
mogen daarbij hun  ouders, broertjes en zusjes mee-
nemen. Vanzelfsprekend is de toegang gratis. Op deze 
laatste manifestatiedag wordt het doe-activiteiten-aan-
bod verder uitgebreid met presentaties van een 25-tal 
vooraanstaande technische bedrijven uit de regio. 
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Vrachtwagenparkeerplaats James Cookweg permanent
Eind november werd door gedeputeerde Patrick van 
der Broeck, wethouder Jos Teeuwen en directeur Die-
derik Timmer van Rijkswaterstaat het bestuursconve-
nant truckparking James Cookweg ondertekend. Dit 
betekent dat de tijdelijke parkeerplaats aan de James 
Cookweg op Tradeport een permanente status krijgt.
Als logistiek knooppunt heeft Venlo grote behoefte 
aan parkeerplaatsen voor vrachtauto’s. In april 2014 

werd daarom aan James Cookweg een tijdelijke voor-
ziening getroff en. Het bleek succesvol en in februari 
2015 werd een intentieovereenkomst getekend 
tussen de regio Limburg, het bedrijfsleven, politie en 
Rijkswaterstaat. De primaire doelstelling hiervan is 
het integraal en samen oplossen van de parkeerpro-
blematiek voor vrachtwagens in Limburg op zowel 
het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet, 

waarbij de problematiek in Venlo als eerste wordt 
aangepakt.

Door de ondertekening vandaag van het bestuurs-
convenant komt er meer duidelijkheid en zekerheid 
voor de chauff eurs. Ook worden er beveiligingsmaat-
regelen getroff en.  

Musicalster, zangeres en actrice 
Suzan Seegers kiest voor Ivengi
Onlangs hebben Suzan Seegers en Ivengi een sa menwerkingsovereenkomst 
afgesloten voor de realisatie van een nieuwe website. Suzan Seegers werd bij het 
grote publiek bekend toen ze in 2007 meedeed aan het populaire tv-format: Op 
zoek naar Evita van de Avro. Dankzij haar talent behaalde ze de fi nale en werd zij 
runner-up. In 2015 jaar bracht ze een eerbetoon aan Toon Hermans; nu is het de 
beurt aan een andere tekstdichter: Annie M.G. Schmidt. Hiermee staat ze vanaf 
januari 2016 in de theaters.
Het maatwerk responsive design en de realisatie voor de nieuwe website worden 
volledig uitgevoerd door Ivengi (met vestigingen in Maastricht, Eindhoven en 
Venlo) op basis van het zeer gebruiksvriendelijke iManager informatie manage-
ment platform. Hierdoor kan Suzan zelf het beheer van de website uitvoeren.
(foto: Suzan Seegers en Chris Herben van Ivengi)

Doelstelling is dat de nieuwe website begin 2016 live staat.
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APS: Akarton en  
GEBA Trans gaan voor  
langjarig partnerschap 
GEBA Trans en Akarton, beide geves-
tigd in Venlo, breiden hun samen-
werking verder uit voor distributie in 
Nederland, België en Duitsland.
Akarton B.V. is producent van (golf )
karton verpakkingen, in kleine en 
grote series, diverse formaten, met 
en zonder opdruk. De samenwer-
king tussen beide bedrijven begon 
in 2011 met incidentele transporten 
vanuit Oostenrijk en Italië. In 2014 
groeide dit verder uit met leverin-
gen vanuit België en sinds 2015 
verzorgt GEBA alle transporten 
voor Akarton naar het Verenigd 

Koninkrijk. Directeur Mike Noldus 
van Akarton: “Daar waren we zeer 
tevreden over. Hun reactiesnelheid 
is goed, evenals hun betrouwbaar-
heid. Verder zijn ze goed thuis in het 
hele papierwerk eromheen.” Direc-
teur Fred Spijksma is erg verheugd 
over de verdere samenwerking 
met Akarton: “Het is een van onze 
regionale klanten en juist in onze 
regio willen we ons profileren als de 
expediteur die de klant volledig wil 
ontzorgen. Ook op het gebied van 
groupage heeft GEBA de laatste tijd 
flink stappen gezet.”

Stuur uw info of persbericht naar:  
redactie-ov@uitgeverijsmit.nl

Ruud van Heugten benoemd 
tot directeur ontwikkelbedrijf 
Greenport Venlo

Per 1 januari 2016 gaat Ruud van 
Heugten (54) het ontwikkelbedrijf van 
Greenport Venlo leiden. Van Heugten 
heeft een ruime ervaring in zowel het 
bedrijfsleven als de overheid. Zo was 
hij gedeputeerde van de provincie 

Noord-Brabant en werkte hij onder 
meer bij Philips, Christian Salvesen en 
Afval Verwijdering Limburg.
Het afgelopen jaar is, conform het 
plan van aanpak van de provincie 
Limburg, gebruikt om de uitvoe-
ringsorganisaties DCGV en Trade Port 
Noord Venlo (TPN) te vervlechten in 
het ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. 
Dit jaar lag de focus op de fusie van 
DCGV en TPN, waarmee één krachtige 
uitvoeringsorganisatie de ontwikke-
ling van Greenport Venlo vorm gaat 
geven. Onder aansturing van de 
provincie en de gemeenten Horst aan 
de Maas, Peel en Maas en Venlo is dit 
traject per 1 december beklonken.
In het nu voorliggende traject zullen 
onder leiding van Ruud van Heugten 
deze contouren in de verdere imple-
mentatie en uitvoering concreet ter 
hand worden genomen. Daarbij is het 
ook de bedoeling de ontwikkeling van 
Venlo GreenPark in het ontwikkelbe-
drijf te integreren.

NIEUWS?

Voorop in de ontwikkeling

van multimodale ketenregie

Overseas Logistics

Multimodal Inland Terminals

Supply Chain Solutions

Seacon Logistics is dé logistieke ketenregisseur met een maritiem karakter. Wereldwijde
logistieke vraagstukken lossen we in samenwerking met onze partners integraal op vanuit
onze aanwezigheid in meer dan 75 landen. Seacon Logistics loopt al meer dan 25 jaar
voorop in het toepassen van het multimodale transportconcept. Onze inlandlocaties aan
spoor-, weg- en waterterminals zijn het fundament van waaruit wij wereldwijd opereren.

Meer weten?  Neem dan contact op met onze afdeling sales, tel. 077 - 327 55 55, stuur een
e-mail naar info@seaconlogistics.com of kijk op www.seaconlogistics.com

Seacon Logistics bv, Postbus 3071, 5902 RB Venlo
Venlo (NL) - Born (NL) - Meppel (NL) - Duisburg (DE) - Moscow (RU)

Advanced logistics for a smaller world

Voor mkb-ondernemers die  
verder denken en groen doen 
Ondernemend Venlo gaat samen met 
IVN en Provincie Limburg ‘op zoek’ 
naar ondernemers die in aanmerking 
komen voor de Groene Helden Lim-
burg Stimuleringsprijs. Ondernemers 
met groene, duurzame initiatieven 
die lokale maatschappelijke partijen 
en burgers betrekken bij hun bedrijf 
en omgeving. Om de titel Groene 
Held te bemachtigen hoeft u niet per 
sé een spectaculair, uniek of geheel 
nieuw project in te dienen. Wanneer 
u een bestaand goed, maar klein-
schalig initiatief naar aanleiding van 

deze wedstrijd verder uitbreidt, is uw 
initiatief ook een kanshebber.
Groene Helden komen in aanmerking 
voor een prijs in de vorm van een 
mooi geldbedrag om hun initiatief 
verder uit te werken. Verder ontvan-
gen ze onder andere media-aandacht 
in een gezamenlijke paginagrote 
advertentie in Dagblad de Limburger/
Limburgs Dagblad.

Voor meer informatie gaat u naar 
www.groeneheldenlimburg.nl. Aan-
melden kan tot 27 januari 2016.
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EXCEED EXPECTATIONS!

www.fl expoint.nl

Staffi ng  |   On Site Services

Flexpoint is dé internationale HR dienstverlener met meer dan 20 jaar ervaring 

in de segmenten INDUSTRIE, LOGISTIEK en OFFICE. We leveren diensten die 

constant de verwachtingen van onze klanten overtreffen. Exceed expectations! 

Prijzen inclusief btw/bpm, exclusief kosten rijklaar maken, overheidskosten en metallic lak. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaardspecificaties, wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Celsiusweg 4, Venlo
T. 088 – 92 77 4 65, wassinkautogroep.nl

Nu vanaf € 22.330 Nu vanaf € 34.995
Ford C-MAX Plug-in Hybrid

OP=OP! 14% BIJTELLING OP=OP! 14% BIJTELLING OP=OP! 7% BIJTELLING

Nu vanaf € 12.315
Ford Fiesta Ford C-MAX Plug-in HybridPeugeot 308 SW

BEL WASSINK AUTOGROEP VOOR EEN PASSENDE OFFERTE: 088 – 92 77 465

Nu vanaf € 22.330

OP=OP! 14% BIJTELLING OP=OP!

Nu vanaf € 12.315
Ford Fiesta Peugeot 308 SW



Een aandeel in elkaar

Want voor elk goed plan vinden wij de weg.

Onze adviseurs combineren bancaire financieringen met overheidsregelingen, lease,

investeringsfondsen en meer. Én weten de weg in de regio. Dat helpt wanneer zij

samen met u op zoek gaan naar een goede financieringsoplossing.

rabobank.nl/hetnieuwefinancieren

Om uw groei
mogelijk te
maken. 

Voor elk goed
plan vinden
wij de weg. 


