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TPN-West koersvast
circulaire economie
zandtransport
energieneutraal
voilà, het bestuur
aanbieding
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In de eeuwigheid gezien 
zijn de bedrijventerreinen 
Noord-Oost Kanaalhavens en 
Westkanaaldijk/Sluis – samen 
TPN-West vormend – eigen-
lijk nog piepjong. Sommige 
straten en wegen die deel 
uitmaken van die terreinen 
zijn toch al weer wat ouder 
en leveren daardoor soms 
‘aardig-te-weten’ feitjes op. 

cover Dat de bedrijventerreinen Westkanaaldijk-de 
Sluis en Noordoost Kanaalhavens samen TradePort  
Nijmegen West (TPN-West) vormen, is op deze lucht-
foto van Theo van Zwam goed te zien.
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TPNSociaal inkopen?
Bij Cycloon Post wordt het volledige postproces 
uitgevoerd door werknemers vanuit de WSW, 
of mensen die op een andere manier een 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 
Onder goede begeleiding verzorgen zij de sorte-
ring, frankering en bezorging van al uw zakelijke 
post. Werkzaamheden die om nauwkeurigheid
en verantwoordelijkheid vragen, waardoor onze 
medewerkers elke dag worden uitgedaagd. 

Het resultaat is een hoge kwaliteit van onze 
dienstverlening en volledige toewijding in alles
wat wij doen. En daar zijn we trots op!

Cycloon Post Nijmegen  •  Sint Teunismolenweg 46  •  6534 AG Nijmegen

Waar komt die naam vandaan?
Gaziantep is een stad met 1,3 mil-
joen inwoners in de gelijknamige 
provincie in het zuidoosten van 
Turkije, ongeveer 50 kilometer van 
de Syrische grens.

De stad had in de periode 2006-
2017 een stedenband met Nijme-
gen. In 2009 werd in Gaziantep de 
Nijmegen Bulvarı* (Nijmegen Bou-
levard) naar Nijmegen genoemd. 
Vanwege een diplomatieke rel 
tussen Nederland en Turkije heeft 

de gemeenteraad van Gaziantep op 
16 maart 2017 besloten die straatnaam 
te veranderen in Özgürlük Caddesi 
(Vrijheidsstraat). Bron: www.gaypnt.demon.
nl/straatnamen, Rob Essers, actueel.
Vooralsnog handhaaft Nijmegen de 
naam Gaziantepplein voor de rotonde 
waarop de Neerboscheweg en de 
Energie weg aansluiten. Suggestie: 
Mocht voor de rotonde ooit een 
andere naam gezocht worden, dan 
ligt TPN-Westplein, -rotonde of -poort 
voor de hand. 
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Peter Zwaan
 (1968)

algemeen bestuurslid 

In bestuur sinds: 
mei 2017

Project Coordinator Facilities
bij Hyster-Yale Group

Rob Ruhl 
(1958)

voorzitter

In bestuur sinds: 
mei 2017

Manager/directielid 
bij WerkBedrijf Rijk 

van Nijmegen 

Harrie Arends 
(1956)

secretaris

In bestuur sinds: 
2012

Directiesecretaris 
bij ARN B.V.

Geweldig dat er 
toch altijd weer 
ondernemende 
mensen te 
vinden zijn die 
naast hun drukke 
werkzaamheden 
tijd willen 
vrijmaken om 
te werken aan 
het gezamenlijk 
belang! 

Kiona Barten
 (1977)

bestuurslid

In bestuur sinds: 
2014

Mobiliteitsadviseur

Rob van den Broek
 (1973)

penningmeester

In bestuur sinds: 
april 2017

Directeur-grootaandeelhouder
bij Hellosun B.V.

Miriam Thoonen
 (1964)

bestuurslid

In bestuur sinds: 
2015

Directeur-grootaandeelhouder
bij Thoonen Metaalbouw

Rob Loeffen
 (1964)

algemeen bestuurslid 
collectieve belangen

In bestuur sinds: 
2014

Accountmanager
bij SUEZ Nederland

Sjoerd Ouwens
 (1969)

algemeen bestuurslid

In bestuur sinds: 
mei 2017

Manager Arbeidsparticipatie
bij Pluryn

Chris Burgemeester
 (1971)

algemeen bestuurslid met 
aandachtsgebied voor 

collectief (inkoop)voordeel

In bestuur sinds: 
april 2017

Hoofd Facilitaire Zaken & Inkoop
bij Dar NV

Wie is wie en
wie doet wat?

Bestuur TPN-West op volle sterkte

Bestuurslid zijn van Bedrijvenvereniging TPN-West is puur 
vrijwilligerswerk. Het huidige, onlangs nog uitgebreide 
bestuur van TPN-West heeft nu de taken verdeeld. Het werk 
komt voortaan niet meer op alleen de schouders van het 
dagelijks bestuur terecht, maar is evenwichtig verdeeld onder 
de bestuursleden die met bepaalde doelen en taken van  
TPN-West de meeste betrokkenheid en/of deskundigheid 
hebben. Onder het motto ‘Vrijwillig, maar niet vrijblijvend’ 
gaan zij zich de komende periode voor meer dan 100% inzet-
ten voor de belangen van de leden van TPN-West.

Op deze pagina ‘Wie is wie en wie doet wat?’ stellen de  
bestuursleden van TPN-West zich voor aan de leden.
Ontbrekend op de foto: Jerry Croes, bestuurslid.
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Aan missie en ambities heeft TPN-
West het afgelopen jaar, ondanks 
mutaties in het bestuur en een 
afkalvend ledenbestand, niets 
ingeboet. Leden en bestuur staan nog 
steeds als een blok achter de missie 
van de bedrijvenvereniging: “TPN-
West zet zich in voor een dynamisch, 
eigentijds en divers bedrijvenpark; 
groen waar het kan en gebaseerd 
op een flexibel en maatschappelijk 
verantwoord bestemmingsplan. 
Zij is daarnaast een netwerk van 
ondernemers en creëert een platform 
voor discussie tussen haar leden 
en andere bij TPN-West betrokken 
instanties.”
Dat laatste, het creëren van een 
platform, wil de vereniging bereiken 
door in de volle breedte de cohesie 
van het ledennetwerk te bevorderen. 

En door de belangen van die leden te 
behartigen, in de ruimste zin van het 
woord, zowel intern als extern. 

Nieuwe bedrijven
Natuurlijk zijn er ook doelen gesteld, 
waaraan de ambities van TPN-West 
voor de komende jaren gekoppeld zijn. 
Inmiddels zijn die ambities door het 
bestuur nader uitgewerkt (lees ook 
pagina’s 8 en 9). Door het bestuur uit 
te breiden en de gemaakte matrix te 
koppelen aan de nieuwe samenstelling 
van het bestuur, is de vereniging nu 
koersvast op weg naar het bereiken 
van de gestelde doelen.
Naast collectieve belangenbehartiging 
stelt TPN-West zich ten doel “om 
bedrijven voor het bedrijventerrein 
te behouden en om nieuwe bedrijven 
te bewegen zich op grondgebied 

TPN-West houdt
vast aan koers

van TPN-West te vestigen”. Daarbij 
gooit TPN-West haar ‘specifieke 
kwalificaties’ in de strijd. 

Uniek
Onmiskenbaar hebben de bedrijven-
terreinen ten westen en oosten van 
het Maas-Waalkanaal unieke eigen-
schappen, activiteiten en ‘gebruikers’ 
die andere bedrijventerreinen in en 
om Nijmegen missen en TPN-West dus 
een bijzondere positie bezorgen. Te 
denken valt aan het warmtenet, een 
voor ziening als breedband en aan het 
Keurmerk Veilig Ondernemen. 
Maar ook de uitstekende toegankelijk-
heid, met de A73 en A50 in de buurt, 
de aansluiting met de Oversteek op 
de N325 en met het havengebied in 
het noordoostelijk deel van het Maas 
Waalkanaal, maken van TPN-West 

een gewilde locatie voor het bedrijfs-
leven. De in omvang en aard enorme 
diversiteit aan ondernemingen, en het 
innovatief vermogen van die onder-
nemingen completeren TPN-West als 
multifunctionele vestigingslocatie.

Onafhankelijk
Hoewel de lokale overheid natuur-
lijk op alle niveaus een belangrijke 
rol speelt in het functioneren van 
zowel de bedrijvenvereniging als van 

de individuele leden van TPN-West, 
maakt een volstrekte onafhankelijke 
positie van de gemeente Nijmegen en 
het aanpalende Beuningen nadruk-
kelijk deel uit van missie en ambities. 
“TPN-West is géén verlengstuk van de 
gemeente”, staat in de door de leden 
onderschreven koersnota te lezen. 
Bovendien geldt als een van de am-
bities en mogelijk ook als schot voor 
de boeg: “Een kritische houding tegen 
overtollige en knellende regelgeving 
van lokale, provinciale en nationale 
overheden.”

Leden werven
Een koersnota zoals door de leden 
van TPN-West in maart bevestigd is 
niet compleet zonder prioriteiten en 
speerpunten. 
Beide kwalificaties gelden voor de 
ledenwerfcampagne die als zodanig 
niet in het beleidsstuk is opgenomen, 
maar die door het bestuur nadrukkelijk 
wel als beleid op korte termijn zijn ver-
heven. Via de eerder genoemde matrix 
is de uitbreiding van het ledental in 
doelstelling en ambities opgenomen.

Kanaalhavens
Verdergaande verbetering van het 
vestigingsklimaat is ook een prioriteit, 
naast de specifieke aandacht die TPN-
West wil besteden aan de waterge-
bonden en -verbonden bedrijven. Met 
de kanaalhavens kan Nijmegen zich 
beroepen op het predicaat grootste 
binnenhaven van Nederland. 
Als pleitbezorger voor de waterge-
bonden en -verbonden bedrijven wil 
TPN-West onder meer de bestaande 
mogelijkheden op dit gebied verster-
ken, nieuwe vestigingen aantrekken 
en het gebruik van de kades door 
niet-eigenaren en niet-aangrenzende 
bedrijven inzichtelijk maken en facili-
teren.
Tenslotte worden de uitvoering 
van het project TPN-West Energie 
Neutraal (lees pagina’s 11 en 24/25), 
aansluiting van het onderwijs op de 
behoefte van het bedrijfsleven en de 
WMO-taken voor werknemers met 
een achterstand op de arbeidsmarkt 
als speerpunten gezien. 

Aangesloten ondernemingen bevestigen missie 
en ambitieniveau van bedrijvenvereniging

De Algemene Ledenvergadering 

van bedrijvenvereniging Trade-

Port Nijmegen West omarmde 

in 2016 het voorgenomen beleid 

voor de komende decen nia, zo-

als door het bestuur verwoord 

in de notitie ‘Waar wil TPN-

West op koersen?’. Een jaar later 

– tijdens de leden vergadering 

in maart jongstleden – blijkt dat 

TPN-West unaniem vasthoudt 

aan de uitgestippelde koers.

Luchtfoto: Theo van Zw
am

.



98
TPNOUTLOOK2017

Kennen, 
kunnen en 

gunnen

Vanuit de grondhouding dat alleen door samenwerken 

doelstellingen bereikt kunnen worden, heeft Gerard 

Jansen van november 2016 tot nu de voorzittershamer 

van TradePort Nijmegen West (TPN-West) gehanteerd. 

Meer leden 
kunnen beter 
samenwerken

Aanspreekpunt
Leidraad voor het opnieuw funderen 
van TPN-West was de nota ‘Waar wil 
TPN-West op koersen’, die secretaris 
Harrie Arends vorig jaar opstelde en 
die vervolgens door de ledenvergade-
ring van TPN-West werd aangenomen. 
“Met het uitgebreide bestuur onder 
leiding van Rob Ruhl (directielid Werk-
Bedrijf Rijk van Nijmegen, red.) hebben 
we vastgesteld wat de doelstellingen 
en taken van TPN-West zijn”, zegt Jan-
sen. “Die hebben we benoemd en aan 
alle activiteiten zijn twee bestuursle-
den gekoppeld. Zij zijn voor de leden 
en andere betrokkenen het eerste 
aanspreekpunt op die onderwerpen. 
Zo is er duidelijkheid geschapen. Voor 
de bestuursleden zelf, voor de leden en 
voor de externe stakeholders. Op deze 
wijze blijft het bestuurslidmaatschap – 
dat nog altijd vrijwilligerswerk is – ook 
behapbaar.”

Ledenkrimp
“De jaren van economische teruggang 
tikten zwaar aan, bedrijven krompen 
in of raakten failliet. Het ledental liep 
zienderogen terug, de betrokkenheid 
van ondernemingen bij hun bedrijven-
vereniging was in veel gevallen ver te 
zoeken. Logisch, als je moet strijden 
om als ondernemer je hoofd boven wa-
ter te houden, ben je met je gedachten 
wel ergens anders dan bij TPN-West. 
In dezelfde periode kreeg het bestuur 

bovendien te maken met ziektegeval-
len”, aldus Jansen. “Daardoor kwam 
teveel werk op te weinig schouders te 
rusten. Door de nieuwe werkafspraken 
komt daar een einde aan.”

Netwerkfunctie
‘Kennen, kunnen en gunnen’, collec-
tieve belangenbehartiging, informa-
tieverstrekking (communicatie) en 
voordeel (door middel van inkoop) 
zijn de pijlers waarop TPN-West zich 
richt. Gerard Jansen: “Kennen, kunnen 
en gunnen slaat op de netwerkfunc-
tie die een vereniging als TPN-West 
onmiskenbaar heeft. Hierbij moet je 
denken aan de jaarlijkse barbecue, het 
nieuwjaars ontbijt, een sportactiviteit, 
de najaarsborrel, maar ook gezamenlij-
ke bedrijfsbezoeken, de sociale media, 
de algemene ledenvergadering, TPN 
Café, speed dating en het bevorderen 
van lokaal zaken doen.”

Communicatie
Economisch Collectief Nijmegen, Ener-
gie Checkup (lees pagina 11), Keurmerk 
Veilig Ondernemen, verkeersveilig-
heid, bereikbaarheid en watergebon-
den bedrijven, vallen onder ‘collectieve 
belangenbehartiging’. 
“Informatieverstrekking is van groot 
belang in een bedrijvenvereniging. Als 
de leden niet weten waar de club mee 
bezig is, wordt er ook geen betrok-
kenheid gecreëerd. Dus infomeren en 

Tijdens zijn interimperiode heeft het 
bestuur van TPN-West nieuwe bestek-
tekeningen gemaakt voor een actief 
meedenkende bedrijvenvereniging die 
de belangen van de ondernemingen 
op de bedrijventerreinen rond het 
Maas en Waalkanaal (Noord- en Oost-
kanaalhavens, Westkanaaldijk,  
De Sluis) behartigt.
Gerard Jansen is verbinder pur sang. 
Dat kwam tot uiting als tijdelijk voor-
zitter bij TPN-West, maar ook in zijn 
huidige job als projectmanager bij Lo-
gistiek Expertise Centrum (LEC) Regio 
Nijmegen en als logistiekdeskundige, 
verbonden aan het ROC Nijmegen. 
“Het architectenwerk is gedaan, nu 
moeten de uitvoerders aan de slag”, 
zegt de als altijd enthousiaste Jansen 
bij zijn vertrek. 

communiceren is het parool”, verzekert 
Jansen. 
Hij doelt dan op informeren tijdens 
alle mogelijke ledenbijeenkomsten, 
maar natuurlijk ook via de regelmatig 
verschijnende nieuwsbrief, sociale me-
dia, internet (website www.tpnwest.nl) 
en door middel van TPN Outlook, het 
magazine van de  bedrijvenvereniging.
Tenslotte, leden van TPN-West halen 
financieel voordeel met collectieve 
inkoop. Hieronder vallen de projecten 
Breedband, AED Lokaal en de collec-
tieve verzekeringen.  

Organisatiegraad
Gerard Jansen sluit af: “De vereniging 
telde dit voorjaar 100 leden. Terwijl in 
ons werkgebied bijna 400 bedrijven 
actief zijn, waarvan het merendeel tien 
werknemers of meer telt. De organi-
satiegraad móet dus hoger kunnen. 
Daar maakt het bestuur zich nu hard 
voor. Te beginnen met een leden-
werfcampagne, in het kader waarvan 
op afspraak potentiele leden worden 
bezocht. Ons magazine TPN Outlook 
biedt hen bovendien een ultieme gele-
genheid om zich te presenteren.” 

Gerard Jansen: "Informeren en communiceren is het parool."    

Scheidend interimvoorzitter 
Gerard Jansen zet met 
uitgebreid bestuur TPN-West 
ledenwerfcampagne op

Informeren en 
communiceren 

is het parool[  ]

8



Werken onder het oog van ervaren en gediplomeerde fietsenmakers.

Restauratie van 'zwerffietsen' en reparatie en onderhoud van de 
opgeknapte rijwielen in de werkplaats van Coöperatie Etappe.
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Coöperatie Etappe Land van Cuijk creëert 
met succes win-win-win-win-situatie

Groot in zwerffietsen
Drie partijen, indirect vele tientallen mensen met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt en een groeiend aantal 
klanten laten zich het succes van Coöperatie Etappe in 
het Land van Cuijk goed smaken. De coöperatie zamelt 
zogenaamde zwerffietsen in, knapt ze op en zet ze project-
matig terug op de markt. Een viervoudige win-winsituatie. 

De zwerffietsen worden betrokken van 
politie/gemeenten, uit milieustraten 
of uit boedels. Ze worden grondig op-
geknapt door mensen die op wat voor 
een manier dan ook een achterstand 
tot de arbeidsmarkt hebben. Onder het 
vakkundig oog van ervaren en gediplo-
meerde fietsenmakers worden de rij-
wielen gerestaureerd in een fietswerk-
plaats aan de Stationsweg in Boxmeer. 
Daarna vinden ze hun weg naar hun 
nieuwe berijders. Bijvoorbeeld parti-
culieren, die de fiets in een Kringloop-
winkel aanschaffen. Of projectmatig 
via bedrijven, onderwijsinstellingen en 
andere organisaties, die de tweewie-
lers dan weer voor gebruik beschikbaar 
stellen aan medewerkers, studenten of 
gasten.

een opleiding.” Wekelijks zijn er zo’n 20 
medewerkers aan de slag in de werk-
plaats, op jaarbasis stromen er 40 tot 
60 mensen door.  

Grondleggers
De technische knowhow op het gebied 
van fietsen, wordt in de coöperatie ge-
leverd door Fietsplus Rob. Ondernemer 
Rob van Hulten was mede-initiatief-
nemer van Coöperatie Etappe. De derde 
grondlegger van de coöperatie is Stich-
ting Actief, die kringloopwinkels heeft 
in Boxmeer en Cuijk. 
Margo van Dijk: “Leden van TPN-West 
kunnen fietsen van ons afnemen voor 
hun medewerkers. Wij verzorgen het 
hele fietsenpark die klanten, dus inclu-
sief onderhoud en reparaties. Voor be-
drijven een ideale manier om service in 
mobiliteit te bieden, naast het sociaal 
maatschappelijk betrokken onderne-
men.”Doorstromen

“Op de eerste plaats hebben natuurlijk 
de mensen die via werk bij onze Coöpe-
ratie doorstromen naar een reguliere 
baan of studie, baat bij dit project”, zegt 
regiomanager Margo van Dijk van IBN 
Arbeidsintegratie, mede-initiatiefne-
mer van de Coöperatie Etappe. 
“Het gaat in alle gevallen om mensen 
die hoe dan ook niet direct mee kun-
nen in een normale job. Bij ons raken ze 
weer gewend aan arbeidsritme en leren 
ze de basisprincipes die je in je werk nu 
eenmaal nodig hebt. Je kunt zelfs op-
geleid worden tot gediplomeerd fiet-
senmaker. In alle gevallen gaat het om 
tijdelijke arbeidsplaatsen. Het is altijd 
de bedoeling dat medewerkers door-
stromen naar een baan elders of naar 

TPN-West en VNO-NCW roepen op tot 
deelname aan workshop Energie Check up

www.energycheckup.nl

Coöperatie Etappe 
Persoonlijk Trainings Centrum
Stationsweg 14 
5831CR Boxmeer
T 0485 – 801844
E info@etappelandvancuijk.nl
www.etappelandvancuijk.nl

Het nemen van energiebespa-

rende maatregelen rendeert 

écht, ook voor MKB-bedrijven! 

Inmiddels hebben de eerste 10 

ondernemingen van TPN-West 

hiermee al positieve ervaring 

opgedaan, aan de hand van een 

workshop. Die werd gehouden 

in het Mondial College door 

TPN-West, in samenwerking 

met ondernemersorganisatie 

VNO-NCW Midden en de Om-

gevingsdienst regio Nijmegen 

(ODRN). 

Energie
besparen
rendeert

écht!

Op woensdag 13 september vindt 
in het Mondial College een tweede 
workshop plaats. “Voor ondernemers 
die maatregelen willen nemen om 
het energiegebruik terug te dringen, 
een uitgelezen kans om met hulp van 
deskundigen de mogelijkheden te 
inventariseren en de eerste stappen te 
zetten”, zegt Christian Lorist van VNO-
NCW Midden. 

De Energie Checkup, en in het vervolg 
daarvan het MKB Energie Abonne-
ment, zijn laagdrempelige instrumen-
ten voor het midden- en kleinbedrijf 
om te komen tot energiebesparing. 
Lorist: “De Energie Checkup is een 
software platform waarmee heel mak-
kelijk onderzocht kan worden waar en 
hoeveel energie bespaard kan worden 
en met welke maatregelen. In eerste 
instantie werkt de Checkup voor kan-
tooromgevingen. Voor productiehal-
len moeten we een energie-adviseur 
inzetten. We bekijken of dat voor 
de workshop op 13 september ook 
haalbaar is.”

De Checkup voorziet ook in de aan-
vraag van offertes bij installateurs, 
gekoppeld aan een kosten/baten 
analyse en mogelijkheden tot finan-
ciering. Christian Lorist: “Als het daar 
op aankomt, kan eventueel gebruik 
gemaakt worden van het MKB Energie 
Abonnement. Voorfinanciering vindt 
dan plaats met de steun van de 
gemeente Nijmegen. Een financiering 
wordt verrekend met het batig saldo 
van de energierekening.”

De Energie Checkup begeleidt de deel-
nemers tot en met het uitvoeren van 
de energiebesparende maatregelen. 
“Heel belangrijk is de inventarisatie 
die gemaakt wordt. Tijdens de eerste 
workshop bleek dat al drie van de tien 
deelnemende bedrijven al helemaal up 
to date waren en voldoende maat-
regelen hadden genomen. Deze pio-
niers zien we graag als ambassadeurs 
voor de Energie Checkup.”
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Daar bij de waterkant
Even terug in de tijd. Begin jaren vijftig. 
Ene Eddie Christiani scoorde met 
het liedje: “Ik heb haar voor het eerst 
ontmoet, daar bij de waterkant.” We 
zongen het mee aan de groene, maar 
stenige oever van het Maas Waalkanaal 
waar ze net een haven hadden gegraven 
om bedrijven als Hyster aan te trekken.

De waterkant trekt. Plaats voor ont
moeting buiten schooltijd. Langs het 
kanaal gingen we voor een plons met 
zonnebad uit de kleren. De woorden 
van Christiani kregen inhoud. “Ik heb 
haar voor het eerst ontmoet, daar bij 
de waterkant.” We hoorden klokken 
luiden en hadden een gezond ver
moeden waar de klepel hing.  
Jongensdromen beklijven.

En nu? Gebeurt er eigenlijk nog wat 
aan dat kanaal, behalve transport en 
logistiek? Het lijkt voor buitenstaan
ders een vergeten snoer waaraan 
stilzwijgend bedrijven en woningen 
zijn opgehangen. De vaarweg van 
een werkstad als tegenhanger van 
Nijmegen Oost. Geen bankje, geen 
boulevard, geen uitspanning, geen 
ontspanning. Laat staan een relaxte 
pauze, een twaalfuurtje, boterham of 
lunch langs de waterkant.

In een kennelijke poging de boel op te 
schudden wil de gemeente nu in alle 
ernst enkele kerkklokken langs het 
kanaal op laten hangen. Het betreft 
een kunstproject waarvoor ander
halve ton is uitgetrokken (misschien 
iets voor De Klok Logistics om te 
sponsoren). Het klokgelui moet straks 
een ‘zintuiglijke verbinding’ tussen 
bewoners en werkers van beide oevers 
bewerkstelligen. Een uitnodiging voor 
samenkomst, daar bij de waterkant. 
En nu maar hopen dat de parkmana
ger van TPN weet aan welke kant van 
het kanaal de klepel hangt.

Mark Enneken

van mogelijkheden van (groepen) 
leerlingen van SGRv.

“Al dit werk geeft mij een goed gevoel. 
Zie het als mijn bijdrage aan stad en 
inwoners, waarmee ik zo verknocht 
ben. Na mijn vertrek bij de gemeente 
heb ik bepaald niet stil gezeten. Het 
heeft me aangenaam verrast dat ik zo 
goed lag bij de ondernemers in Nijme-
gen. Ze wisten me snel te vinden voor 
de functies die ik nu bekleed. Ook na 
mijn wethouderschap ben ik bezig ge-
bleven om ondernemers en bedrijven 
beter te leren kennen. Als wethouder 
legde ik zo’n 200 bedrijfsbezoeken per 
jaar af. Hartverwarmend was het dat, 
óók toen ik wethouder af was, bij de 
meeste bedrijven nog net zo welkom 
was.”

Goed gevoel
Namens het Huis voor de Binnenstad 
heeft Tankir ook zitting in de Task-
force Ondernemersfonds, de club die 
bepaalt hoe de gelden uit het Onder-
nemersfonds – gevoed uit de OGB-
opbrengsten die lokale ondernemers 
opbrengen – worden besteed. 
Behalve de voorzittershamer van het 
Huis voor de Binnenstad, houdt Turgay 
Tankir sinds kort ook die van het twee-
wekelijks druk bezochte Nijmeegse 
Ondernemerscafé vast. En heeft hij 
het maandelijkse Diversiteitscafé in 
Nijmegen opgezet. “Daar is het thema 
hoe om te gaan met diversiteit in 
Nijmegen. Hoe kunnen organisaties en 
bedrijven talenten op dat gebied het 
beste benutten?” 
Bovendien is hij voorzitter van het 
SGRv& Fonds Kansrijk. In de Scholen-
groep Rijk van Nijmegen werken zeven 
scholen (6.000 leerlingen) in Rijk 
van Nijmegen met elkaar samen. Het 
Fonds Kansrijk is in het leven geroepen 
om initiatieven en projecten te steu-
nen die bijdragen aan het vergroten 

Turgay Tankir met beide benen 
op ondernemersgrond, 

soms zelfs in een spagaat 

Het leven 
is nooit 

zwart-wit 
En de politiek?
‘Daar staat een 

dikke streep 
onder’[  ]

Brood smeren
Met onbezoldigde nevenfuncties kun 
je geen boterham smeren en dus heeft 
Turgay Tankir ook betaald werk. Deze 
dagen opent hij aan de Canisiussingel 
de Nijmeegse vestiging van MVO 
Solutions, een landelijk werkende 
onderneming met hoofdkantoor in 
Didam en een vestiging in Rotterdam. 
“Wij werken voor mensen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt, 
met name in de sectoren bouw, 
infrastructuur, techniek en logistiek”, 
vertelt Turgay Tankir. “Door middel van 
scholing en begeleiding helpen we die 
mensen verder in hun werkzame leven. 
De bedoeling is dat we ze vanuit een 
meestal langdurige uitkeringssituatie 
voorzien van de noodzakelijke basis 
en vervolgens aan een reguliere baan. 

Economisch Collectief Nijmegen, zet 
ik er grote en kritische vraagtekens bij. 
Niet alleen omdat zo’n megavestiging 
de belangen van de binnenstadecono-
mie kan aantasten, ook vanwege de 
concurrentiepositie van de doe-het-
zelfbedrijven op TPN-West en elders in 
de stad.”

Nu recent bij gemeente en provincie 
de beslissing is gevallen dat Hornbach 
er tóch komt, is Turgay Tankir opge-
lucht dat oorspronkelijke plannen voor 
een veel groter retailpark nu definitief 
van de baan zijn. “Dat is de echte 
winst! Wij blijven natuurlijk de verdere 
ontwikkelingen kritisch volgen op 
basis van onze onveranderde stand-
punten. De opstelling van het Huis 
voor de Binnenstad heeft er bovendien 
voor gezorgd dat Hornbach aan allerlei 
voorwaarden moet voldoen. Geen 
branchevreemde activiteiten is daar, 
wat ons betreft, wel de belangrijkste 
van. We moeten ons er nu sterk voor 
maken dat de overheid die voorwaar-
den ook allemaal handhaaft.”

Zijn nieuwe job als directeur 

van de Nijmeegse vestiging van 

MVO Solutions bv bevalt hem 

zichtbaar goed. Net als de hand-

vol onbetaalde nevenfuncties, 

die Turgay Tankir met beide  

benen op de Nijmeegse onder-

nemersgrond doen staan. En 

die, met het oog op zijn verle-

den als wethouder economische 

zaken, hem ongewild ook wel in 

een spagaat brengen. 

Voor of tegen de vestiging van een 
grote Hornbachvestiging bij Ressen 
veroorzaakt zo’n spagaat. Turgay 
Tankir (60) weet het drommels goed. 
“Het leven is nooit zwart-wit. Als ge-
meentebestuurder was ik vóór. Nu als 
voorzitter van het Huis van de Binnen-
stad, die de binnenstadondernemers 
bovendien vertegenwoordigt in het 

Daarnaast treedt MVO Solutions op 
als een soort uitzendbureau dat bedrij-
ven en overheden de zorg uit handen 
neemt voor personeelsvraagstukken 
die veelal verband houden met uitvoe-
ring van de participatiewet.”
Dat MVO Solutions juist in Nijmegen 
een nieuwe vestiging opent, heeft niet 
in de laatste plaats te maken met de 
inzet door Turgay Tankir. Zijn net-
werken komen daarbij goed van pas. 
“Maar het belangrijkste is natuurlijk 
dat de economie aantrekt en dat het 
in Nijmegen gonst van de activiteiten, 
juist op de werkgebieden waarin MVO 
Solutions ook actief is. In deze regio 
kennen we 10 à 12 duizend mensen 
met een uitkering. Veertig procent 
daarvan heeft mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt. Daar moet je als maat-
schappij gebruik van zien te maken. 
Daar worden drie partijen blij van. Die 
mensen zelf, want voor de meesten 
is werk nog altijd een levensvervul-
ling. De overheid, omdat je het aantal 
uitkeringsgerechtigden omlaag brengt. 
En het bedrijfsleven, omdat je op een 
krappe arbeidsmarkt in vakbekwaam 
personeel voorziet.”

En de politiek? “Daar staat een dikke 
streep onder”, zegt hij vastberaden. 
“Op mijn leeftijd vind ik voldoende te-
vredenheid in de dingen die ik nu doe. 
Daar heb ik het politieke podium niet 
meer voor nodig.” De vraag of Turgay 
Tankir nog lid is van de PvdA, laat hij 
veelzeggend onbeantwoord.
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Bestuur TPN-West: ‘Zoveel vrachtwagens 
per dag zetten bedrijventerrein op slot’

Plan zandtransport 
over weg valt slecht

In mei informeerden burgemeester  
Carol van Eert van de gemeente 
Beuningen en zijn Nijmeegse collega 
Hubert Bruls, namens hun colleges 
van b & w, alle betrokkenen per brief 
over de stand van zaken rond de 
afvoer van de uit de Beuningse Plas te 
delven grondstoffen. 
Ze stellen vast dat afvoer van zand 
en grind per transportband of per 
buis niet haalbaar is. “De technische 
uitvoerbaarheid, de landschappelijke 
inpassing en de noodzakelijke milieu-
maatregelen van deze variant zijn zeer 

Het idee van de gemeenten Beuningen en Nijmegen om 

zand en grind uit de Beuningse Plas met vrachtwagens via 

bedrijventerrein TPN-West af te voeren, valt slecht. 

Het bestuur van TPN-West wijst op eerder gemaakte 

afspraken dat de grote hoeveelheden zand en grind niet 

‘per as’ worden afgevoerd. “De belasting van het wegen-

net op TPN-West wordt enorm. De wegen kunnen deze 

vervoersstroom niet aan. Ons bedrijventerrein komt op 

slot te staan.”

Gebiedsvisie Nijmegen-West in de maak  
Er is een (ruimtelijke) gebiedsvisie voor het ‘gehele industrie-
gebied in Nijmegen West’ in de maak.
Dat schrijven de burgemeesters Bruls (Nijmegen) en Van Eert 
(Beuningen) in hun brief over de plannen voor de afvoer van 
zand en grind uit de Beuningse plas.
“Naar aanleiding van de herontwikkeling van de voormalige 
kolencentrale van Nijmegen tot een campus voor duurzame 
energieopwekking, de behoefte van andere bedrijven in het 
gebied aan duidelijkheid over de toekomst van hun bedrijven-
terrein en de behoefte van bewoners van de nabijgelegen wijken 
aan een visiedocument waarin duidelijkheid wordt geboden over 
de toekomstige ontwikkelingen, is het wenselijk eerst een duide-
lijke ruimtelijke visie op te stellen”, staat in de brief te lezen.  
De gebiedsvisie wordt ontwikkeld door de gemeente Nijmegen, 
maar “ook gemeente Beuningen participeert in dit proces.” 

kostbaar”, aldus de burgemeesters in 
hun brief. “Ook de mogelijke bedrijfs-
risico’s voor naastgelegen bedrijven, 
spelen een rol.”

Hogelandseweg
Uit de brief wordt niet duidelijk van 
welke route de vrachtwagens – er 
wordt gesproken over 170 vracht-
wagens per dag ofwel 340 vervoers-
bewegingen – gebruik zullen maken. 
De veronderstelling dat in ieder geval 
de Hogelandseweg, vanaf de Nieuwe 
Pieckelaan tot aan de Microweg, deel 
zal uitmaken van die route, is een 
logische. 

“Maar dat deel van de Hogelandse-
weg, met al die uitritten van bedrijven 
die daar gevestigd zijn en zijn afslag 
naar kinderdorp Neerbosch én een 
druk bezocht tankstation, zit nu al aan 
de grens van zijn capaciteit”, aldus 
een woordvoerder van het TPN-West 
bestuur. “Als daar iets gebeurt, staat 
het verkeer meteen stil. Dat is nu al 
regelmatig zo. Bedenk dat die enorme 
verkeersstroom nog eens met meer 
dan 30 vrachtwagens per uur wordt 
uitgebreid. Dat gaat onherroepelijk tot 
problemen leiden.”

MER-rapport
De zomermaanden van 2017 worden 
cruciaal, omdat de twee betrokken ge-
meenten deze periode willen gebrui-
ken om nader onderzoek te doen. De 
burgemeesters schrijven: “Momenteel 
onderzoeken we hoe transport over de 
weg het beste kan worden ingepast. 
Daarbij kijken we naar milieuaspecten 

(o.a. CO2-uitstoot, fijnstof), mobiliteit, 
gevolgen voor omwonenden en aanlig-
gende bedrijven en financiën.”
Tegelijkertijd bekijkt het bestuur van 
TPN-West of de gewijzigde plannen 
van de gemeentelijke overheden 
voor de afvoer van zand en grind niet 
moeten leiden tot een mogelijk nieuw 
op te stellen milieu-effect rapportage 
(MER-rapport). “Te bezien valt of de 
MER van destijds tussentijds geactu-
aliseerd moet worden aan de nieuwe 
omstandigheden die in de brief van de 
gemeentebesturen geschetst worden.”

Het bestuur van TPN-West zegt begrip 
te hebben voor de spagaat waarin 
Nijmegen en Beuningen zich nu 
bevinden. “Maar het afwentelen van 
het probleem over de ruggen van de 
op TPN-West gevestigde bedrijven kan 
ook niet de oplossing zijn. Daar zullen 
wij op blijven hameren.”

Verkeersdrukte op de Hogelandseweg, 
ook zonder de zandtransporten.
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Het lijkt om een verschil in interpreta-
tie te gaan. Materie die door de burger 
als ‘afval’ wordt beschouwd, ziet de 
Afvalenergiecentrale ARN als grond-
stof. Het ‘afval’, restant van food en 
non-food producten die al eens eerder 
gebruikt zijn, wordt door ARN nog 
eens gebruikt. 
Om er stoom voor elektriciteits-
productie, warmte en warm water 
voor woningen, biogas/aardgas voor 
brandstof, vloeibare CO2 voor de tuin-
bouw en gecertificeerde compost van 
te maken. Daarmee levert ARN een 
belangrijke bijdrage aan de circulaire 
economie in Oost Nederland.

Vorige maand verleende ARN bv in 
Weurt, deel uitmakend van ‘De Groene 
Hub’, gastvrijheid aan deelnemers 
van de Circulaire Economie 2Daagse. 

Tijdens een uitgebreid bedrijfsbezoek, 
compleet met rondleiding per bus over 
het ARN-terrein, bepaalde Gerard van 
Gorkum de positie van ARN bv in de 
circulaire economie. “Alleen ga je snel-
ler, maar samen kom je verder. Onder 
dat motto heeft ARN bv altijd de 
samenwerking gezocht om innovaties 
door te voeren. In ruim twintig jaar tijd 
is van het afval, dat in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw nog een probleem 
was, een duurzame grondstof ge-
maakt.”

De afvalenergiecentrale van ARN 
levert nu 160 miljoen kWh aan elektri-
citeit. Dat is het stroomverbruik van 
50.000 gezinnen; nagenoeg het aantal 
gezinnen in Nijmegen beneden de 
Waal. Door de elektriciteitsproductie 
uit niet recyclebaar (rest)afval wordt 

Afval bestaat niet
Terwijl de met afval volge-

pakte vuilniswagens – zo’n 

300 per dag – af en aan rijden, 

terwijl twee grote verbran-

dingsovens volcontinue op 

jaarbasis 300.000 ton bewerkt 

restafval verbranden, terwijl in 

een hypermoderne installatie, 

eveneens op jaarbasis, nog eens 

50.000 ton GFT-afval wordt ver-

gist en gecomposteerd, roept 

algemeen directeur Gerard van 

Gorkum van Afvalenergiecen-

trale ARN bv in Weurt in alle 

ernst dat afval niet bestaat. Dat 

vraagt om uitleg.

Wat is het? 
De circulaire economie is een eco-
nomisch systeem dat bedoeld is 
om herbruikbaarheid van produc-
ten en grondstoffen te maxima-
liseren en waardevernietiging te 
minimaliseren. Anders dan in het 
huidige lineaire systeem, waarin 
grondstoffen worden omgezet in 
producten die aan het einde van 
hun levensduur niet meer in de 
kringloop terug komen.

Bron: MVO Nederland

Hoe werkt het? 
Het circulaire systeem kent twee 
kringlopen van materialen. Een 
biologische kringloop, waarin 
reststoffen na gebruik veilig 
terugvloeien in de natuur. En een 
technische kringloop, waarvoor 
product(onderdelen) zo zijn 
ontworpen en vermarkt dat deze 
op kwalitatief hoogwaardig niveau 
opnieuw gebruikt kunnen worden. 
Hierdoor blijft de economische 
waarde zoveel mogelijk behouden. 
Het systeem is dus ecologisch en 
economisch gezien ‘restauratief’.

Bron: MVO Nederland

Het terrein van Afvalenergie-

centrale ARN op het Beuning-

se deel van Westkanaaldijk. 

Pal ernaast de waterzuive-

ringinstallatie van Water-

schap Rivierenland waarmee 

wordt samengewerkt in het 

benutten van restwarmte.  

Luchtfoto: Theo van Zwam.

per jaar in elektriciteitscentrales 
elders een emissie van 87.000 ton CO2 
vermeden. 
Door de platte daken van de bedrijfs-
hallen van ARN beschikbaar te stellen, 
leveren 768 zonnepanelen bij elkaar 
171.000 kWh elektriciteit (zonne-ener-
gie), goed voor de stroomvoorziening 
van 60 gezinnen. 
Van Gorkum: “Door de levering van 
(rest)warmte aan uiteindelijk 14.000 
woningen in Nijmegen-Noord en aan 
het Waalfront wordt een CO2 reductie 
van 70% ten opzichte van een HR-ketel 
gerealiseerd. Het vergisten en com-
posteren van 50.000 ton GFT-afval 
levert 2,5 miljoen m3 opgewerkt groen-
gas op dat ingezet wordt als brandstof 
voor het openbaar vervoer.”

Stelling waarmee Afvalenergiecentrale ARN 
leidend is in de regionale circulaire economie: 

Gerard van Gorkum
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Wat is CIRCLES?  
De Circulaire Economie 2Daagse 
werd georganiseerd door CIRCLES. 
CIRCLES is de digitale en fysieke 
ontmoetingsplek voor iedereen die in 
Oost Nederland bij wil dragen aan de 
transitie naar een circulaire econo-
mie. Het is een one-stop-shop voor 
ondernemers, initiatieven en over-
heden die actief zijn in de Circulaire 
Economie. 
12 partners in CIRCLES stimuleren 
op initiatief van kiEMT en VNO-
NCW Midden (mkb-) bedrijven en 
maatschappelijke organisaties in de 
bewustwording van noodzaak en 
voordelen tot transformeren in circu-
laire economie.

De Groene hub  
Jaarlijks betaalt de regio Arnhem-
Nijmegen 800 miljoen euro voor olie, 
diesel en benzine aan het buitenland. 
Euro’s die volgens De Groene Hub 
ook prima ingezet kunnen worden in 
de regio zelf. Groengas uit biomassa, 
waterstof en elektriciteit uit zon en 
wind kunnen we namelijk prima zelf 
produceren. Een groeiend aantal be-
drijven participeert al in deze groene 
regionale economie. Want groene 
groei, winst en gezonde concurrentie 
gaan prima samen.
Grensoverschrijdend tussen Nijmegen 
en Beuningen ligt bedrijventerrein 
TPN-West met onder andere 
afvalverwerker en energieproducent 
ARN, de waterzuiveringsinstallatie 
van Waterschap Rivierenland en 
de locatie van de Groene Delta in 
ontwikkeling van Engie.
Verschillende bedrijfsinnovaties 
en projecten op bedrijventerrein 
Nijmegen-West en Beuningen vallen 
onder de paraplu van De Groene Hub 
(www.groenehub.nl). Zoals: 
• vergistinginstallatie
• aanleg warmtenet
• industriële aanleg zonnepanelen
• samenwerking ARN en Waterschap
• initiatieven op de locatie van  Engie

Er hangt nog geen bord aan de gevel en de ICT is nog niet helemaal op orde. 
Maar er is al wel volop bedrijvigheid in het pand aan de Ambachtsweg 37. Hier 
opende Pluryn recentelijk Leerwerkbedrijf Nijmegen-West voor een zeer geva-
rieerde groep mensen. Zij hebben één ding gemeen. Allemaal willen ze graag 
aan het werk. Het liefst ook voor bedrijven op het bedrijventerrein TPN-West.

Broeinest zoekt de samenwerking

Leerwerkbedrijf Pluryn vestigt zich aan de Ambachtsweg

Henk van Duren en Mark Grievink van 
Pluryn laten enthousiast de verschil-
lende ruimtes in het pand zien. De 
eerste mensen zijn al aan het werk. 
Bijvoorbeeld in de wasserij, die werkt 
voor onder meer verschillende voetbal-
clubs in de regio. De afdeling Montage 
& Verpakken stelt in opdracht van een 
groot autobedrijf accessoirespakketten 
samen. Het magazijn vult zich, onder 
andere met de koffie van koffiebrande-
rij Coffyn en de drukwerkvoorraad van 
Pluryn. Het aantal activiteiten zal de 
komende tijd snel groeien. Een enorme 
uitdaging is het samenstellen van 8.000 
kerstpakketten voor medewerkers en 
vrijwilligers van Pluryn en Intermetzo.

Bruisende plek
“In de eerste plannen voor dit leerwerk-
bedrijf gingen we uit van ongeveer 25 

medewerkers, maar dat worden er on-
getwijfeld meer”, vertelt Mark Grievink. 
“Het zijn allemaal mensen die door een 
verstandelijke beperking en gedrags-
problemen moeilijk aan werk komen. 
Maar ook mensen met een lichamelijke 
beperking, psychische problemen of 
mensen vanuit de reclassering. De be-
doeling is dat door de mix van talenten 
en beperkingen een soort broeinest 
ontstaat. Een veilige, bruisende plek 
waar mensen leren en groeien. Ik ben 
daar heel optimistisch over!”

Trajecten naar werk
Het leerwerkbedrijf aan de Ambachts-
weg zoekt daarbij de samenwerking 
met ondernemingen in de omgeving. 
Natuurlijk neemt het bedrijf graag uit-
eenlopende opdrachten aan van on-
dernemingen die waarde hechten aan 

Leerwerkbedrijf Nijmegen-West
Ambachtsweg 37
6541 DA  Nijmegen
T 088 - 779 20 60
E plurynwerkt@pluryn.nl
www.pluryn.nl

maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 
“Daarnaast is het nadrukkelijk 
de bedoeling dat onze mede-
werkers leren. Ze kunnen bij 
ons een training of opleiding 
volgen, bijvoorbeeld in de lo-
gistiek, wasserij of het maga-
zijn. We zetten trajecten uit 
waarin we mensen vanuit de 
beschermde werkomgeving 
hier, via een stage naar een 
baan begeleiden. Daarvoor 
zoeken we contact met bedrij-
ven. We huren dit pand van 
onze buren, aannemersbedrijf 
Van Schaik. Daarmee is al een 
leuke samenwerking ontstaan. 
Maar er zijn hier ook veel 
groothandels en andere mooie 

bedrijven gevestigd, waarmee we ho-
pelijk kunnen gaan samenwerken.”

Belangstellenden kunnen altijd een 
kijkje komen nemen of contact opne-
men. 

Twee grote verbrandingsovens bij Afvalenergiecentrale ARN bv werken volcontinue en 
verbranden op jaarbasis 300.000 ton bewerkt restafval.
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De informele sfeer, de trendy 
industriële vormgeving van 
de inrichting, de aanlokkelij-
ke menukaart voor lunch én 
diner incluis de zeer uitge-
breide bierkaart, fantastisch 
en compleet ingerichte hotel- 
kamers voor zeer accepta-
bele prijzen, het aangenaam 
rustige buitenterras, de rui-
me parkeergelegenheid. Het 
staat allemaal voor een gren-
zeloze gastvrijheid die het 
nieuwe Hotel Nimma aan de 
Weurtseweg te bieden heeft.

In het voormalige kantoorpand van 
de PGEM, later NUON, hebben Mark 
en Wim Burgers uit Beuningen (zelfde 
achternaam, maar geen familie) in 
maart van dit jaar het jongste hotel 
van Nijmegen geopend. Het hotel telt 
7 appartementen en 20 hotelkamers 
voor prijzen per kamer vanaf 55 euro 
per nacht.

Zakelijke markt 
Nu al kennen de hotelkamers een be-
zettingsgraad van 92%, ongekend hoog 
in de hotellerie. “In onze marketing 
leggen we de nadruk op de horeca”, 
vertelt Mark Burgers (34) namens de 
eigenaren. “Nimma is op alle fronten 
zeer geschikt als accommodatie voor 
het bedrijfsleven. We nodigen uit voor 
zakelijke lunches en diners, ook voor 
grote groepen, in zowel restaurant als 

brasserie. We beschikken over volledig 
geoutilleerde vergader- en presentatie-
ruimten op de vierde etage, dus met 
prachtig uitzicht. Daar richten we ook 
een rooftopbar in.”
Met het verzorgen van barbecues op 
de terrassen die daar uitstekend ge-
schikt voor zijn, en met het aanbieden 
van fietsverhuur en zelfs een fietswerk-
plaats, onderstreept Mark Burgers 
zijn ideeën over gastvrijheid in Hotel 
Nimma. 

Jongensdroom
Met het vestigen van Nimma is voor 
Mark Burgers een jongensdroom in 
vervulling gegaan. “Op vakantie in 
Griekenland kreeg ik in een hotel op-
eens de smaak te pakken. Gastheer 
spelen in een niet al te groot hotel. In 
dezelfde periode maakte ik kennis met 

Jongste hotel Nijmegen richt zich met breed concept op zakelijke markt

Grenzeloze gastvrijheid
in nieuw Hotel Nimma

dit pand, dat toen gekraakt was en 
waar een feestje werd gehouden. De 
potentie van het pand als horecaruimte 
herkende ik meteen. In combinatie met 
het gegeven dat de kantorenmarkt aan 
het inzakken was, stond voor mij vast 
dat dit mijn project zou worden.”
Het heeft toch nog een aantal jaartjes 
geduurd, voordat Marks’ plannen gere-
aliseerd werden. “In het koopcontract 
heb ik een clausule laten opnemen dat 
ik alleen zou kopen als er een uitge-
breide horecabestemming op het pand 
zou komen te rusten. De voormalige 
eigenaar heeft dat samen met de ge-
meente voor elkaar gekregen, dus heb 
ik gekocht. De bestemming is nu hotel/
appartementen, restaurant, vergader- 
en kantoorruimte. De appartementen 
zijn speciaal bedoeld voor gasten in 
‘long stay’, tot maximaal 8 maanden. 

Zeer geschikt bijvoorbeeld voor expats 
of studenten.”

‘Nimma’ als eerste
Mark Burgers, voorheen ondernemer 
in de containerbranche, schoolt zich 
in de praktijk en als autodidact om 
tot hotelier. Concept en inrichting van 
Nimma zijn geheel naar eigen idee en 
smaak. Hetzelfde geldt voor de naam-
geving van het hotel, Nimma. “Dat is 
de moderne benaming voor Nijmegen. 
In de studenten ‘scene’ spreekt men 
niet over Nijmegen, maar over Nimma. 
Wie weet, noemen we over een tijdje 
Nijme gen alleen nog maar Nimma. 
Dan was ik met die naam toch mooi de 
eerste!”
“Natuurlijk heb ik wel wat voorstudies 
gemaakt en voordat ik aan het avontuur 
begon heb ik een gedegen business-

plan opgesteld. De exploitatie van 
Nimma doe ik verder op intuïtie en laat 
me daarbij adviseren en ondersteu-
nen door een team van zo’n 20 mede-
werkers in vaste dienst of in deeltijd. 
Het meeste leer je van de directe con-
tacten met de gasten. Hun ervaringen, 
wensen en vragen, daar steek je het 
meeste van op.”

Een trendy industriële vormgeving en inrichting, naar ideeën van eigenaar Mark Burgers, hebben 
van een saai kantoorgebouw een gastvrij Hotel Nimma gemaakt, waar het goed toeven is.

Hotel Nimma
Weurtseweg 478
6541 BE Nijmegen
T +31 (0) 24 844 40 07
E welcome@hotelnimma.nl
www.hotelnimma.nl

Hotel Nimma aan 
de Weurtseweg 
beschikt over ruime 
buitenterrassen.
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Case EK Atletiek Amsterdam
Een prachtklus was het EK atletiek dat afgelopen jaar werd 
georganiseerd in het monumentale Olympisch Stadion in 
Amsterdam.” Het EK atletiek werd in 58 landen uitgezon-
den, er namen 1.500 atleten deel en er kwamen 125.000 
toeschouwers op het evenement af. “Een monsterklus. We 
hebben ruim 2500 m2 geprinte raamfolies, 800m2 oranje 
folie en een serie vloerstickers, reclameborden en span-
doeken mogen maken en aanbrengen. De grote uitdaging 
zat hem in de geprinte raamfolies. We kregen de opdracht 
drie weken voor de start van het evenement. Dan begin 
je met het opmeten van de ruim 1800 unieke delen. Deze 
vormen samen één mega grote afbeelding in de blauwe 
huisstijl van het EK Atletiek. Na het maken van een pas-
send ontwerp waarbij iedere sticker genummerd werd, 
hebben de grootformaatprinters een aantal dagen lang 
dag en nacht gedraaid en zijn de prints vervolgens op maat 
gesneden. 

Hierna moest er nog 800 m2 knal oranje folie verwerkt 
worden. Je zou verwachten dat deze oer-Hollandse kleur 
in Nederland ruim voldoende op voorraad zou zijn, maar 
uiteindelijk hebben wij de folies uit Duitsland en Frank-
rijk moeten halen. De uitvoering van het plakwerk was in 
handen van 24 monteurs verdeeld over twee teams, die 
elk één kant van het stadion voor hun rekening namen. We 
hebben die periode in Amsterdam overnacht, wat de klus 
nog leuker maakte. In totaal zijn we ruim een week lang 
aan de slag geweest. Het was een grote uitdaging, maar 
tegelijkertijd voor ons ook een proeve van bekwaamheid. 
(En dan te bedenken dat wij na vier dagen evenement alle 
uitingen weer hebben verwijderd en alles weer in de oude 
staat hebben opgeleverd…..)

VerheesPlus Reclame 
verhuist naar Kerkenbos
VerheesPlus Reclame verhuist medio juli naar een nieuwe locatie 
op Kerkenbos 10-32 in Nijmegen. Tim Merks en Rolf Rapp liepen 
al geruime tijd met verhuisplannen rond. “We waren op zoek naar 
een pand dat perfect aansluit bij ons bedrijf en onze klantenkring." 

Het wordt een representatief pand 
met meer productieruimte en de juiste 
interne infra, energie zuiniger, betere 
parkeerfaciliteiten en, net als aan de 
Hogelandseweg, dichtbij belangrijke 
uitvals wegen. “Het pand dat we gaan 
betrekken wordt op dit moment vol-
ledig verbouwd en naar onze wensen 
ingericht. Wij krijgen bijvoorbeeld de 
eerste stofvrije plakstraat voor autobe-
lettering in de regio, voor een optimaal 
resultaat. De verhuizing is een logische 
stap om onze klanten nog beter van 
dienst te kunnen zijn.”

VerheesPlus Reclame is in de loop der 
jaren groot geworden in binnen- en 
buiten reclame in de breedste zin van 
het woord: gevel- en lichtreclame, auto    
belettering, bewegwijzering, evene-

mentenreclame, spandoeken in alle for-
maten, projectborden, vlaggen, relatie   
geschenken, textielbedrukking en 
groot- en kleinformaat LED schermen. 
Met twaaf mensen in vaste dienst be-
dient VerheesPlus Reclame grote en 
kleine klanten in het hele land. Tim en 
Rolf: “Ontzorgen is het toverwoord, 
van ontwerp tot realisatie.”

MVO
Het nieuwe pand past ook goed bij onze 
visie op Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. MVO is voor Rolf en Tim 
meer dan een modeterm. “We zijn er 
achter de schermen al jaren druk mee 
bezig, evenals veel van onze klanten. 
Bijvoorbeeld voor de KlokGroep; hier 
hebben we voor het nieuwe pand con-
form de BREEAM standaard geleverd 

en gemonteerd. Denk hierbij aan ge-
bruik van volledig pvc-vrije doeken 
geprint met milieuvriendelijke inkten 
en hout dat voldoet aan certificaten 
die strenger zijn dan het bekende FSC-
keurmerk. 
Naast het leveren van milieuvriende-
lijke producten gaan wij secuur om met 
restmaterialen; hout komt terecht bij 
bouwdorpen, met restfolies en andere 
materialen maken we meerdere scho-
len en kinderdagverblijven blij. 

Tim Merks en Rolf Rapp kijken met een 
positief gevoel terug op hun tijd aan de 
Hogelandseweg en hun lidmaatschap 
van TPN-West. “Wij zijn vanaf het mo- 
ment dat we ons hier hebben gevestigd 
lid van de bedrijvenvereniging. Niet 
alleen omdat het een goede manier is 
om je buren te leren kennen en je net- 
werk te vergroten, maar ook omdat je 
als bedrijf de plicht hebt om samen te 
werken aan het behoud van een veilig, 
goed en waardevast bedrijventerrein. 
Daarom zijn wij inmiddels ook lid van 
bedrijvenvereniging BNZ.”

Rolf Rapp (r.) en Tim Merks
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Verhees Reclame
vanaf 24 juli gevestigd op
Kerkenbos 10-32
6546 BA Nijmegen
T 024 323 1021
E info@verheesplus.nl 
www.verheesplus.nl
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Ruud Lemmen installeerde 100 zonnepanelen 
op het dak van zijn bedrijfspand, die samen 

goed zijn voor 26.000 kWh per jaar. 

Met 100 zonnepanelen op het 

dak van zijn bedrijfspand aan de 

Metaalweg wekt Ruud Lemmen 

(56) van Lemmen Weurt Staal-

constructies 26.000 kWh per 

jaar op. Meer stroom dan dat hij 

voor zijn bedrijfsvoering nodig 

heeft. En sinds hij overstapte 

naar ENGIE als stroomleveran-

cier, verdient hij er nog aan ook. 

“Mijn investering heb ik op deze 

manier binnen acht jaar terug, 

misschien nog wel eerder.”

Ruud Lemmen ging ruim een jaar gele-
den in op het aanbod van Rob van den 
Broek, de man achter Hellosun, gespe-
cialiseerd in zonne-energiesystemen. 
“Hij zocht voor een paar bedrijven op 
TPN-West uit of die in aanmerking 
zouden komen voor subsidie op de 
installatie van zonnepanelen. Nou,  
dat is dus gelukt”, stelt Ruud Lemmen 
tevreden vast. Naast Lemmen,  
Cuppens + Zn en Fijnmechanische  
Industrie Goorsenberg, zijn er nog 
twee bedrijven op TPN-West die over-
wegen om een zonne-energiecentrale 
aan te leggen op hun dak. 

Marktprijs
Lemmen Weurt Staalconstructies 
maakt vijftien jaar lang gebruik van de 
zogenaamde SDE subsidie, die in zijn 
maximale vorm neerkomt op 
€ 0,103/kWh. Het subsidiebedrag 
hangt samen met de basisenergie-
prijs, die is vastgesteld op € 0,044/
kWh. Wanneer de marktprijs voor 
grijze stroom hoger is dan deze basis-
energieprijs, wordt minder subsidie 
uitgekeerd. Dit wordt geregeld door 
een correctie bedrag vast te stellen. 
Als voorbeeld: wanneer de gemiddelde 
grijze stroomprijs over een jaar € 0,05 
is, is het correctie bedrag € 0,006.  
Dit moet worden afgetrokken van het 
maximale subsidie tarief van € 0,103/
kWh, wat dan € 0,097 wordt.

Als eerste energie neutraal

Lemmen Weurt Staalconstructies 
verdient 100 zonnepalen op platte 
dak binnen acht jaar terug

Goed gevoel
Ruud Lemmen: “Het rekensommetje 
was snel gemaakt. Je moet natuurlijk 
wel die investering kunnen doen. 
Als je er geld voor moet lenen, ziet 
het plaatje er meteen anders uit.” De 
investering - in Lemmens geval zo’n 
30 duizend euro voor 100 panelen, een 
complete zonne-energiecentrale inclu-
sief SolarEdge omvormer - maakte van 
Lemmen Weurt Staalconstructies een 
van de eerste bedrijven op TPN-West 
dat zich energie neutraal kan noemen. 
Op zijn smartphone laat Ruud Lemmen 
zien dat hij de prestaties van zijn 
zonne-energiecentrale online op de 
voet kan volgen. “Behalve dat het een 
goede investering is, levert het ook 
nog eens een goed gevoel op. Zelf je 
energie opwekken, zelfs meer dan je 
nodig hebt, hoe duurzamer kun je het 
hebben?” vraagt hij zich af. “Daar komt 
bij, je geld op deze manier investeren 
is nog altijd beter dan het op de bank 
zetten.”

Onderzoek naar haalbaarheid
Zonne-energie op bedrijfsdaken komt vaak nog niet van de grond door-
dat bedrijven niet over de benodigde investeringsmiddelen beschikken. 
Hellosun bv van Nijmegenaar Rob van den Broek heeft de oplossing voor 
financiering van dergelijke projecten.
“De clou zit hem in het bundelen van zonne-energiecentrales op bedrijfs-
daken, waar een 100% financiering voor aangevraagd wordt. Dus alle 
geïnteresseerde MKB ondernemers van Bedrijvenvereniging TPN-West 
met een geschikt dak kunnen meedoen.”
Wie ook een steentje wil bijdragen om klimaat verandering te voorkomen, 
kan deelnemen aan de aanvraag die Hellosun momenteel aan het voorbe-
reiden is. “De aanvraag najaar 2017 leidt tot een SDE+ subsidie. Na toeken-
ning kunnen wij het werk collectief inkopen en aanbesteden. Zo werken we 
kostenefficiënt en nemen we opdrachtgevers veel werk uit handen”, aldus 
Rob van den Broek van Hellosun bv.

Je geld op deze 
manier investeren 
is nog altijd beter 

dan het op de 
bank zetten[  ]

Huurders
Behalve elektriciteit voor zijn staal-
constructiebedrijf, levert de centrale 
bij Lemmen op het dak ook de stroom 
voor de huurders van zijn pand.  
Lemmen, die sinds 1999 als derde 
generatie leiding geeft aan zijn on-
derneming, vertelt dat zijn bedrijf de 
recessie goed heeft doorstaan, mede 
door bijtijds in te krimpen. “Daardoor 

had ik ook ruimte over hier en kon ik 
huurders gepaste huisvesting bieden.” 
Lemmen Weurt Staalconstructies 
maakt staalconstructies voor de bouw 
en produceert daarnaast onder meer 
trappen en hekwerken. 
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Nieuwe boortjes, werkhandschoenen 
of glansdoeken nodig? Op vertoon 
van een persoonsgebonden bedrijfs-
pas voortaan verkrijgbaar uit de auto-
maten van De Kleine Kantine. De gang 
naar het magazijn, omslachtig invul-
len van formulieren, magazijn- en 
voorraadbeheer, het is allemaal niet 
meer nodig. De Kleine Kantine zorgt 
er voor.

“Het zou makkelijk kunnen en het is ook 
de toekomst. We werken naar nieuwe 
niet alleen catering gerichte concepten 
toe, hier en daar zetten we al automa-
ten in voor deze functies”, glimlachen 
René van Kolck (58) en Daaf de Kok (55), 
compagnons in de Nijmeegse onder-

neming De Kleine Kantine, gevestigd 
aan de Binderskampweg op TPN-West. 
De onderneming ziet de wijde regio 
Nijmegen-Arnhem-Den Bosch als af-
zetgebied en is er nu vooral op uit om 
kennis te maken met zijn buren, de be-
drijven die actief zijn in TradePort Nij-
megen West.   
 
Vriendschap
De sigarettenautomaat. Dat was zo’n 
dertig jaar geleden de basis voor de on-
derneming die René en Daaf nu sinds 
vijf jaar aan het ontwikkelen zijn on-
der de naam ‘De Kleine Kantine’. René 
van Kolck werkte als technicus bij een 
exploitant in tabaksautomaten, Daaf 
de Kok ging daar werken om een tus-

senjaar in zijn universitaire studie be-
stuurs- en beleidswetenschappen op 
te vullen. Er ontstond een vriendschap 
die zo’n 25 jaar later uitmondde in een 
zakelijke partnership. 
 
“Vanaf de jaren negentig werd wel dui-
delijk dat die tabaksautomaten geen 
toekomst meer hadden. We moesten 
dus de focus verleggen”, vertelt René. 
“Ook in de automatenbranche deed de 
computer zijn intrede, waarmee de mo-
gelijkheden sterk verruimd werden.”

Vrij en Vers
“We brengen nu automaten van Spaan-
se makelij op de markt, die intern 
werken met een computer gestuurde 
lift. Geen draaiende, en dus storings-
gevoelige spiralen meer, die boven-
dien ruimte in beslag nemen.” De lift 
in de automaat maakt het mogelijk 
om kwetsbare producten in het assor-
timent op te nemen. “Wat te denken 
van versproducten zoals salades, fruit, 
broodjes en sandwiches?” Met het vers 
concept kan een totaal gezonde invul-
ling worden gegeven. Gezonde vaak 
kwetsbare producten maken dan ook 
een steeds groter deel uit van het ge-
wenste en aangeboden assortiment.
 
Vierkante meter
Al vijf jaar zijn Van Kolck en De Kok 
bezig hun automatensysteem te ver-
volmaken. Natuurlijk zijn ze begonnen 
met het meest voor de hand liggende: 
snoep-, snack- en frisdrankautomaten. 

Automaat zelfs als
magazijnbeheerder 

De Kleine Kantine veroorzaakt positieve 
automatenrevolutie in iedere organisatie 

“We leveren een kantine op de vierkan-
te meter, daarmee is ook onze bedrijfs-
naam verklaard.” 
Van die automaten hebben ze er in-
middels al vele tientallen weggezet in 
de meest uiteenlopende branches en 
sectoren, van kantoren en productie-
bedrijven tot hotels en ziekenhuizen. 
Het automatenconcept biedt enorme 
voordelen voor tal van organisaties. 
 
De mini-bar
“Neem de hotels”, stelt Daaf de Kok 
als voorbeeld, “de mini-bars in hotel-
kamers betekenen een aanzienlijke 
kostenpost. Het loopt vaak mis met de 
afrekening, de voorraad in die koelkast-
jes moet beheerd worden, gesleep met 
flesjes en verpakkingen, noem maar 
op. Een goedwerkende automaat voor-
komt veel ellende en is bijzonder kos-
tenefficiënt voor de hotel exploitant. 
We hebben klanten in de hotelbranche 
die inmiddels niet alleen drinken en 
snacks via de automaat distribueren, 

maar ook tandenborstels, zeep, een 
washandje of een kam via de automaat 
beschikbaar stellen. Dat kan tegen-
woordig helemaal geautomatiseerd, 
met gebruikmaking van de sleutelkaart 
van de kamer. Er komt dan geen geld, 
in munten of papier, meer aan te pas.”

De computergestuurde automaten van 
De Kleine Kantine staan 24 uur per 
etmaal online. René van Kolck: “Dat 
maakt snel ingrijpen mogelijk. Als de 
voorraad in een automaat dreigt op te 
raken of als er een storing is. We kun-
nen alles - dus voorraad én geldhoe-
veelheid - per automaat van minuut tot 
minuut op onze smartphone volgen. 
Als exploitanten weten we dat vaak 
nog eerder dan de klant.”
 
Vers en gezond
Voor de catering ligt nog een hele 
wereld open voor De Kleine Kantine, 
“Cateringautomaten zijn ideaal voor 
bedrijven, groot of klein, met of zonder 

ploegendiensten, die hun medewer-
kers toch een cateringservice willen 
bieden. We werken merkonafhankelijk 
en het automatenassortiment wordt in 
overleg met het management bepaald.” 
Nu De Kleine Kantine de nodige er-
varing heeft opgedaan is de tijd aan-
gebroken om verder uit te breiden en 
concepten te ontwikkelen naar ‘ma-
gazijn ondersteunende’ automaten, 
maar ook naar concepten met een as-
sortiment met alleen gezonde en verse 
producten.

René van Kolck en Daaf de Kok blijven bezig met het ontwikkelen van hun kostenefficiënte 
automaten en het 'gezond en vers'-assortiment dat aan de man gebracht kan worden. 

De Kleine Kantine
Bezoekadres (op afspraak)
Binderskampweg 29U19
6545 CA Nijmegen
T 06 - 46 26 68 73
E info@dekleinekantine.nl
www.dekleinekantine.nl

Rene van Kolck

Daaf de Kok
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Bestuur Ondernemerscafé 
Begin deze maand zijn Nellie van der Moolen en 
Sonja Tettero toegetreden tot het bestuur van de 
Stichting Nijmeegs Ondernemerscafé.
Nellie van der Moolen is strategisch communicatie-
adviseur en tekstschrijver bij De Taalfactor. Haar 

Sjoerd Janssen (r.) uitgeroepen tot 'Baas BBQ 
Makro Nijmegen'. 

bestuurscollega Sonja Tettero is adviseur psycho-
sociale belasting en extern vertrouwenspersoon bij 
Vertrouwenszaken.
Het Nijmeegs Ondernemerscafé positioneert zich 
als netwerkorganisatie voor zakelijk, politiek, onder-
wijs, cultuur, zorg en welzijn in Nijmegen en is dé 
plek in Nijmegen waar netwerken de hoofdzaak is. 
Van september tot en met juni van ieder jaar treffen 
de leden van het Nijmeegs Ondernemerscafé elkaar 
op iedere eerste en derde vrijdag van de maand. Het 
Nijmeegs Ondernemerscafé is bovendien gastheer 
van de ‘Verkiezing Nijmeegs Ondernemer van het 
Jaar en de Nijmeegse Ondernemerspitch’, een evene-
ment dat jaarlijks plaatsvindt in november.

2e Lean & Green Star voor BCTN
Medio mei heeft BCTN (Binnenlandse Container 
Terminal Nederland) de tweede Lean & Green Star 
ontvangen. De tweede Star is uniek en slechts 
toegekend aan 25 bedrijven in Nederland. Het is een 
bevestiging van de ecologische wijze van transport 
en overslag van containers door BCTN.
Met de tweede Lean & Green Star wordt erkend (en 
gecertificeerd) dat BCTN in staat is onder meer aan-
toonbaar en continu 20% CO2 reductie weet te rea-
liseren. “Deze erkenning is fantastisch en volledig in 
lijn met ons duurzaamheidbeleid. Dit stimuleert om 
de derde Lean & Green Star te behalen. De klanten 
van BCTN kunnen rekenen op een dienstverlening 
door de meest ecologische functionerende keten 
van inland terminals”, reageert Joop Mijland, CEO 
BCTN. “We gaan ons nog meer inzetten op verdere 
reductie van CO2-uitstoot en het verduurzamen van 
het containertransport voor onze klanten.”
Al sinds 1987 is BCTN actief met een container 
terminal in Nijmegen. Dit initiatief heeft inmiddels 
veel navolging gekregen. Inmiddels wordt al een 
groot gedeelte van de containers, bestemd voor de 
binnenlandse markt, via een van de zeven inland 
terminals van BCTN (Alblasserdam, Den Bosch, Geel 
(B), Meerhout (B), Nijmegen, Roermond en Venray) 
af-/aangevoerd. 

Boekhouden in de 

cloud… thuiswerken… 

met meerdere 

mensen tegelijk via 

internet werken … 

grote bestanden snel 

downloaden … Voor 

veel bedrijven een 

crime, of zelfs niet 

mogelijk!!

Bedrijvenvereniging TPN-West
Postbus 1462
6501 BL Nijmegen
T 024 322 14 66
E bedrijvenvereniging@tpnwest.nl

Lage kosten, hoge kwaliteit en snel geïnstalleerd 

Snel internet
met Breedband
van TPN-West

Het Private Network Application TPN-
West faciliteert sinds anderhalf jaar 
een snelle breedbandoplossing. Door 
de groeiende behoefte aan snel inter-
net en de schrikbarend hoge kosten 
die in rekening werden gebracht door 
commerciële partijen, heeft TPN-West 
ten behoeve van haar leden gezorgd 
voor een uiterst betrouwbare draadlo-
ze infrastructuur waarmee deelnemers 
tegen acceptabele kosten hun snelle 
internetverbinding kunnen realiseren.

De diverse deelnemers zijn zeer tevre-
den met de geboden oplossing: snelle 
installatie (in één geval al binnen drie 

uur na opdracht), flexibele snelheden 
passend bij de bedrijfsvoering en 
goede service.

De installatie is simpel: het plaatsen 
van een tegelvoet met mast van één 
tot drie meter. Kabel naar binnen via 
bestaande dakingangen (en anders 
worden deze gerealiseerd), doorvoer 
naar patchkast, configuratie van be-
staande router (door uw eigen IT’er of 
naar wens door de TPN-West installa-
teur). Soms dient een andere router te 
worden aangeschaft, natuurlijk altijd 
in goed overleg.

Met de andere kabel die het pand 
binnen komt, bereiken de meeste 
afnemers (leden van TPN-West) bespa-
ringen die uiteenlopen van €200,- tot 
in één geval €400,- per maand. Door 
snel internet te gebruiken kan voip-
telefonie worden ingezet (of verbe-
terd), back-uplijnen kunnen worden 
opgezegd, puur door de komst van 
voldoende snel internet.

Ieder lid van TPN-West, ongeacht 
omvang en aantal medewerkers, kan 
aansluiten op het Breedbandnet van 
PNA-TPN-West. Met geïnteresseerden 
gaat de ICT-servicedienst van TPN-
West graag in gesprek om te bezien 
welke mogelijkheden er zijn om kosten 
te besparen en kwaliteit te verhogen. 
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Barbecue Battle Makro Nijmegen 
Ook bij de Nijmeegse vestiging van Makro aan de 
Energieweg vond een BBQ Battle plaats. Vijf onder-
nemers, klanten van deze vestiging, streden om de 
titel Baas BBQ Makro Nijmegen. Een deskundige 
jury onder voorzitterschap van Tino van den Berg, 
senior specialist Cooking & Dining riep Sjoerd Jans-
sen unaniem uit tot winnaar.
Alle noodzakelijke accessoires stonden klaar en de 
deelnemende BBQ-chefs kregen een zogenaamde 
mystery-box aangereikt waarin geheimgehouden  
ingrediënten (vlees en vis) zaten die moesten wor-
den bereid. 
Behalve juryleden die kritisch toezagen op de berei-
ding, keken ook geïnteresseerde klanten mee. Zowel 
juryleden als klanten konden het resultaat direct 
proeven en beoordelen.
Winnaar Sjoerd Jansen (36) uit Nijmegen, finance 
manager bij Sealed Air aan de Lindenhoutseweg 
(West kanaaldijk), mag zich een jaar lang 'Baas BBQ 
Makro Nijmegen' noemen en ontving een Makro 
cheque ter waarde van 150 euro. 

Nijmeegse Zaken
– berichten uit het bedrijfsleven –
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Op vakantie gratis lezen…
De zomer is aangebroken, de ‘grote’ 
vakantie nadert. Met de Vakantiebieb-
app kan iedereen meer dan 60 gratis 
e-books lezen in de vakantie. Geen 
gesleep meer met boeken op je 
vakantie. Vanaf 1 juni zijn er al 35 leuke 
kinderboeken en in juli en augustus 
komen er ook recente boeken voor 
volwassenen beschikbaar. Je moet de 
boeken wel voor 31 augustus uitlezen 
want daarna verdwijnen ze uit de app. 
Zie ook https://vakantiebieb.nl/ of ga 
direct naar de appstore voor jouw be-
sturingssysteem en download de app. 
Had je de app al? Zorg dan voor een 
update om toegang te krijgen tot die 
nieuwste boeken.

Bron: https://vakantiebieb.nl

…en films of series kijken
Om in vakantiesferen te blijven, met 
de Netflix-app (ook voor Android) kun 
je nu heel gemakkelijk films en series 
vooraf downloaden op je smartphone 
en tablet om ze later zonder internet-
verbinding overal te bekijken. Handig 
voor in het vliegtuig en overal waar 
je internetverbinding langzaam of 
duur is. En als je nog gebruik kunt 
maken van hun gratis proefmaand kan 
het zelfs helemaal gratis. Download 
de programma’s niet te lang voor je 
vakantie want na 1 maand wordt de 
ruimte op je toestel automatisch weer 
vrijgemaakt. Handig is dat NetFlix bij 
de Android-versie nu ook toestaat om 
de films en series op te slaan op een 
SD-kaartje. Om naar het Nederlandse 
aanbod te kijken kan een VPN-verbin-
ding in het buitenland nodig zijn of je 
zet eenvoudig de internetverbinding 
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uit. Een gratis VPN app voor iOS die 
erg gemakkelijk werkt en prima pres-
teert is Turbo VPN.

Bron: www.netflix.com

Spreek je talen!
Met de gratis app Duolingo leer je snel 
en spelenderwijs een vreemde taal. 
Niet alleen woordjes, ook hele zinnen. 
De app is slim genoeg om de uitspraak 
te herkennen en te beoordelen. Voor 
Engels, Spaans en Frans.

Bron: https://nl-nl.duolingo.com

Starters en stoppers
In het eerste kwartaal van 2017 zijn 
er minder starters (0,5%) en minder 
stoppers (2,0%) dan in het eerste 
kwartaal van 2016. Per saldo nam het 
aantal ondernemingen in Nederland in 
het eerste kwartaal van 2017 met 0,8% 
toe tot 1.760.937. In dezelfde periode 
vorig jaar was de toename van het 
aantal ondernemingen 1,1%. Het aantal 
faillietverklaringen is in het eerste 
kwartaal van 2017 22% lager dan in 
hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het 
daalde van 1.123 naar 874. Dat blijkt 
uit cijfer die door de KvK zijn gepubli-
ceerd. 
In het eerste kwartaal startten 52.384 
ondernemingen en stopten 32.661 
ondernemingen. Het aantal zzp’ers 
nam in het eerste kwartaal van 2017 
toe met 1% tot 891.267. Het aantal 
parttime zzp’ers groeide met 1,7% tot 
222.847 en het mkb bleef stabiel op 
iets meer dan 439.000 hoofdvestigin-
gen.
De groei van het aantal bedrijven 
vergeleken 1 april 2016 met 1 april 2017, 
is in Drenthe het geringst (1%) van 
alle provincies. Vijf andere provin-
cies laten over dezelfde periode een 
groei van 3% van het aantal bedrijven 
zien: Overijssel, Gelderland, Utrecht, 
Noord-Holland en Zuid-Holland. In 
het eerste kwartaal van 2017 groeide 
het aantal ondernemingen in Zuid- en 
Noord-Holland het hardst met respec-
tievelijk 1,1 en 1,0 procent.

Bron: www.kvk.nl

K. Lugt

Ja, ik eh...
Ik vermoed dat het in jullie bedrijf 
precies eender is als bij mij. Dat ze 
maar de hele dag met die telefoon 
zitten te appen en driekwart van de 
dag niets uitvoeren. Ik weet niet wat 
jullie er aan doen, maar het is een 
feit dat het een onuitroeibaar virus 
is dat continue in de gaten gehouden 
moet worden want anders kost het 
handenvol geld. 
Dat niet met je werk bezig zijn pik 
ik niet. Dus ik heb er helaas een 
gewoonte van moeten maken om 
continu iedereen te controleren en op 
de meest onverwachte momenten zo
maar even deuren open te rukken. Als 
iemand weer met zijn mobieltje bezig 
is, dan moet hij of zij zich direct tegen 
mij verantwoorden. En als die persoon 
toevallig zit te bellen dan wil ik precies 
weten met wie er gebeld word. 

Ze moeten van goede huize komen om 
een goed alibi te hebben, want er is er 
niet één die je vertrouwen kunt. Ik heb 
daarom iedereen maar eens duidelijk 
gemaakt en voorgerekend wat dat per 
dag allemaal kost. 
Toen vroeg er eentje wat dát per dag 
kost!? Om dat allemaal te controleren 
en uit te zoeken. En of die persoon 
niet wat beters te doen had, zodat het 
bedrijf meer werk zou krijgen. Hoe 
durft ie! 

Dus morgen sla ik persoonlijk alle 
wanden er uit en komt er nog alleen 
maar glas. En als dat nog niet helpt 
komt er ook nog glas in de toilet
wanden.

Colofon

[  ]Alleen ga je 
sneller, 

maar samen 
kom je verder!

Informatie lidmaatschap 

TPN-WEST Bent u ondernemer 

op TPN-West en wilt u weten wat het 

lidmaatschap van de bedrijvenver-

eniging voor u kan betekenen? Of 

onderneemt u elders, maar draagt u 

TPN-West een warm hart toe? 

Neem dan contact op met het 

secretariaat van Bedrijvenvereniging 

TPN-West via: 

T 024 322 14 66 of stuur een e-mail 

naar bedrijvenvereniging@tpnwest.nl
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TPN-West verenigt de ondernemingen 
die zijn gevestigd op de bedrijven-
terreinen Westkanaaldijk-Sluis en 
Noord- en Oostkanaalhavens. Ook 
de bedrijven in de directe omgeving, 
horen er bij. Daarnaast kent TPN-West 
sympathisanten. Dat zijn bedrijven die 
niet op een van de genoemde terrei-
nen zijn gevestigd, maar wel betrok-
ken zijn bij of interesse hebben in de 
activiteiten van TPN-West.

TPN-West staat voor belangenbeharti-
ging van alle ondernemers binnen het 
geografische gebied TPN-West. Verder 
heeft TPN-West veel aandacht voor 
verduurzaming van het bedrijventer-
rein, bereikbaarheid, verkeersveilig-
heid, criminaliteitsbestrijding, sociale 
veiligheid, een gezonde (werk)omge-
ving, openbare parkeervoorzieningen 
en tal van collectieve voorzieningen, 
onder meer Breedband, project ener-
gie neutraal, beveiliging, collectieve 
verzekeringen. 

Natuurlijk speelt ook de netwerkfunc-
tie van TPN-West een belangrijke rol. 
Dat komt tot uitdrukking in een hele 
reeks aan activiteiten, zoals het tradi-
tionele nieuwjaarsontbijt, de jaarlijkse 
barbecue, ontspannings- en sportac-
tiviteiten, diverse netwerkbijeenkom-
sten, gezamenlijke bedrijfsbezoeken 
en ledenvergaderingen. 

TPN-West wordt aangestuurd door 
een bestuur, dat zich in de uitvoering 

Samen sterker 
in TPN-West
Wie nog geen lid is van bedrijvenvereniging TPN-West, moet dit als 

een gemis voelen. Op de eerste plaats omdat gebundelde krachten 

nu eenmaal meer teweeg brengen dan individualiteit. Of, zoals de 

lijfspreuk van een van de vooraanstaande leden van TPN-West het 

zegt: “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!”

laat ondersteunen door het park-
management en een professioneel 
secretariaat. De vereniging beschikt 
uiteraard over een actieve website 
(www.tpnwest.nl) en informeert haar 
leden rechtstreeks in persoonlijke 
contacten en/of via een regelmatig 
verschijnende digitale nieuwsbrief en 
via het magazine TPN Outlook. 

De tarieven voor een lidmaatschap 
bedragen:

1 - 9 werknemers   € 295,00
10 of meer werknemers   € 495,00
Sympathisanten    € 495,00

Leden van TPN-West - en ondernemin-
gen die lid worden - hebben recht op 
een sterk gereduceerde prijs voor een 
redactioneel artikel in het magazine 
TPN Outlook dat in zeer ruime oplage 
verspreid wordt onder alle onder-
nemers van TPN-West en hun stake-
holders. 



ANAC Carwash kiest bewust voor onze toekomst.

Met zorg voor ons water Met liefde gewassenMet zorg voor ons milieu

Al onze shampoos zijn biologisch 
afbreekbaar en bevatten geen fosfaten.  
ANAC Carwash maakt gebruik van  
zachte textielstroken en wij gebruiken 
milde zeepsoorten, wat veel veiliger 
is voor uw auto en het milieu. Zo kiest 
ANAC bewust voor onze toekomst.

Naast het gebruik van milde 
zeepsoorten recyclen wij maar liefst 
85% van het gebruikte water. Ieder 
wasprogramma levert gemiddeld 
125 milliliter slib op, dit wordt uit het 
waswater gefi lterd en verantwoord 
afgevoerd.

Bij ANAC Carwash draait het 
altijd om klantvriendelijkheid en 
professionaliteit. Onze medewerkers 
zullen u deskundig adviseren en de 
service geven die u van ons mag 
verwachten, want u en uw auto 
verdienen het beste!

ANAC Carwash: dé topklasse in auto wassen!

ANAC Carwash @ANACcarwashANACcarwash.com
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