
Werkgeversservicepunt 
Lekstroom voor een sterke 
regionale arbeidsmarkt
WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) is de nieuwe regionale uitvoeringsorganisatie voor Werk, Inkomens  - 

ondersteuning en Schuldhulpverlening voor de gemeenten Houten, Lopik, IJsselstein, Nieuwegein en 

Vianen. Met deze organisatie, die 1 mei haar deuren opent in het Stadshuis van Nieuwegein, willen de 

gemeenten de kwaliteit van dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers verbeteren. Onder WIL 

komt het Werkgeversservicepunt Lekstroom (WGSP), een aanspreekpunt voor werkgevers en netwerk-

partners. Het WGSP richt zich onder meer op werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt via werkarrangementen die aansluiten op maatschappelijk verantwoord onder nemer-

schap. Het servicepunt bundelt kennis, krachten en informatie en zorgt als intermediair en adviseur 

voor optimale matching tussen werkzoekenden en vacatures. Samen met ondernemers wil het WGSP 

werken aan een sterke arbeidsmarkt in de Lekstroom.

Netwerkbijeenkomsten
Het werkgeversservicepunt zal regelmatig netwerkbijeenkomsten organiseren en ruimte bieden voor 

ontmoeting, kennisuitwisseling en het nemen van gezamenlijke initiatieven. Zo kregen werkgevers  

op 5 maart al een introductie op de werkwijze van het WGSP tijdens ‘Een kijkje in de keuken’ bij het 

Culinary Institute van Miele in Vianen. Ook werden onderzoeksresultaten over de regionale arbeids-

markt gepresenteerd die het WGSP en werkgevers een actueel vertrekpunt geven om kansen op de 

arbeids markt met beide handen aan te pakken. Dit ‘Werkcafé Lekstroom’ is de eerste van velen die het 

service punt samen met het groeiende regionale werkgeversnetwerk organiseert. Heeft u interesse in de 

mogelijkheden van het servicepunt of het onderzoeksrapport over de arbeidsmarkt, neemt u  

dan contact op met Marianne Sinnema, adviseur werk en inkomen, via m.sinnema@nieuwegein.nl.
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Nieuwegein ook 
in 2013 Fairtrade 
gemeente
Nieuwegein is sinds 2010 Fairtrade Gemeente. 

Ook in 2013 mag de gemeente deze eervolle 

titel, die aangeeft dat we samen veel aandacht 

besteden aan Fairtrade, blijven dragen. 

Fairtrade zorgt ervoor dat producten onder 

eerlijke voorwaarden worden verhandeld met 

respect voor mens en milieu. Zo wordt het recht 

op vakbonden en het verbod op gedwongen 

arbeid of kinderarbeid nageleefd en ontvangen 

boeren en producenten een eerlijke beloning 

voor hun werk. Ook zorgt Fairtrade voor 

langdurige handelsrelaties zodat boeren en 

producenten kunnen investeren in zichzelf, 

hun familie en in de gemeenschap waarin zij 

leven. Daarbij schenken ze bij de keuze voor 

grondstoffen of productiewijze ook extra 

aandacht aan het milieu.

Samen voor eerlijke handel
In Nieuwegein zetten we ons samen in voor 

deze eerlijke handel. Van bedrijven tot het café 

om de hoek, van school tot sportkantine, in 

supermarkt en kledingzaak, in onze gemeente 

worden veel Fairtrade producten verkocht 

en gebruikt. Op www.fairtradenieuwegein.

nl vindt u een overzicht van alle lokale onder-

nemers en organisaties die zich inzetten 

voor dit doel. Deze organisaties variëren van 

supermarkten die eerlijke producten verkopen 

tot sportverenigingen die in de kantine eerlijke 

producten aan hun leden aanbieden. Ook 

ondernemers zoals chocolaterie Emira Sense 

of Style, die voor haar ambachtelijke bonbons 

uitsluitend gebruik maakt van Fairtrade 

chocolade, dragen bij aan de titel Fairtrade 

Gemeente.

Voor meer informatie over het gebruik van 

Fairtrade producten binnen uw organisatie  

kijkt u op www.fairtradenieuwegein.nl of 

neemt u contact op met de Stichting Fairtrade 

Nieuwegein via 030 – 604 0653 of  

info@fairtradenieuwegein.nl. 

Flexibele kantoor
ruimte in nieuw 
business center
ZZP-ers en andere kantoorgebruikers kunnen 

per 1 april gebruikmaken van flexibele klein-

schalige kantoorruimte in Nieuwegeins nieuwe 

business center. Color Business Centers heeft een 

nieuwe vestiging in de voormalig leegstaande 

kantoorruimte in de KCN Tower in de Poort 

van Nieuwegein aan de Nevelgaarde 40. Het 

centrum verhuurt kantoorruimte vanaf 20 m2 

met een breed scala aan flexibele oplossingen 

zoals deelkantoren en flexplekken. 

Nieuw leven voor leegstaand pand
De totstandkoming van dit nieuwe centrum 

komt mede voort uit de aanpak van gemeente 

Nieuwe gein op het gebied van kantoor-

trans  for maties. Door de juiste partijen met 

elkaar in contact te brengen, zoekt Nieuwe-

gein voortdurend naar mogelijkheden om 

leegstaande panden nieuw leven in te 

blazen. Zo bracht de gemeente BiZZP, de 

lokale ZZP netwerkorganisatie, in contact 

met ontwikkelaars van business centra. Dit 

in reactie op geluiden van zelfstandigen over 

het gebrek aan kleinschalige kantoorruimte in 

Nieuwegein. Na een bijeenkomst waarin de 

mogelijkheden voor een nieuw business center 

in Nieuwegein werden verkend, faciliteerde de 

gemeente ontwikkelaar Color Business Center 

onder andere bij het zoeken naar een geschikte 

locatie. Dit heeft geleid tot de nieuwe locatie in 

de Poort van Nieuwegein langs de A2.

Heeft u interesse in de mogelijkheden van het 

nieuwe business center? Neemt u dan contact 

op met Color Business Center Nieuwegein via 

nieuwegein@colorbc.nl of 085 – 489 2180. 

Voor meer informatie over de Nieuwegeinse 

aanpak van kantoortransformaties kunt u 

contact opnemen met Barbara Timmermans  

van het team Economische Zaken  

via ondernemen@nieuwegein.nl of  

030 - 607 1448.

Voorwoord wethouder Gadella
In de vorige editie van dit nieuwsblad 

introduceerde ik mijzelf. Nu een aantal 

maanden actief als wethouder heb ik veel 

nieuwe mensen ontmoet. Wat me opvalt 

aan de Nieuwegeinse ondernemers is hun 

veerkracht. Degenen die ik gesproken 

heb, geven aan dat ze harder moeten 

lopen voor een euro, maar ze doen dat 

zonder mopperen. Ik proef een sfeer van 

gematigd optimisme, vasthoudendheid 

en bereidheid om aan te pakken. Dat 

leest u ook terug in deze uitgave waarin 

ondernemers aan het woord komen 

die in tijd van economische recessie de 

nek uit durven te steken. Want deze tijd 

vraagt lef en creativiteit. Maar ook het op 

een verantwoorde manier ondernemen 

met oog voor volgende generaties. De 

gemeente juicht eigen initiatief met een 

duurzaam karakter toe. Opnieuw hebben 

we verzoeken voor transformaties van 

leegstaande kantoorpanden binnengekregen. 

Hiermee wordt sloop voorkomen en zien 

we verlevendiging in de wijk. Onze rol als 

gemeente: meedenken en meewerken. 

Dat geldt op velerlei terrein. Zo ook bij het 

plaatsen van personeel, bijvoorbeeld voor 

werkervaringsplekken voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook bij 

het inspelen op nieuwe ontwikkelingen zoals 

het toegenomen aantal webwinkels. Met 

een verduidelijking op bestaand beleid zijn 

de mogelijkheden hiervoor op een rij gezet. 

Nieuws en actualiteiten in de besluitvorming 

vindt u overigens ook terug op nieuwegein.

nl/ondernemen. En wist u dat u via deze 

webpagina een werkbezoek kunt aanvragen? 

Ik kom graag bij u langs.

Johan Gadella

Wethouder Economische Zaken
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Rijden op groen gas

Goed voor de portemonnee  
en het milieu
 
Ondernemers opgelet! Rijden 
op groen gas is goed voor uw 
portemonnee en voor het milieu, 
zegt directeur Erik Kemink van CNG 
Net, leverancier van groen gas en 
onderdeel van het Nieuwegeinse 
bouwconcern Ballast Nedam. 
“Groen gas heeft de toekomst.”

Een bouwbedrijf dat zich bezighoudt met 

rijden op groen gas? Dat is minder vreemd 

dan het klinkt, zegt Kemink, want de bedrijfs-

filosofie van Ballast Nedam draait om lifecycle

management. “We willen het gebruik van 

grondstoffen beperken en milieuvervuiling 

vermijden. Daarom zoeken we naar slimme, 

innovatieve oplossingen. Groen gas is zo’n 

oplossing.”

Biomassa
Groen gas is afkomstig van biomassa; mest, 

rioolwaterslib en groente- fruit- en tuinafval. 

Bij het vergisten van deze biologische afval-

producten komt (voornamelijk) methaangas vrij. 

En dat is, net als gewoon aardgas, zeer geschikt 

als duurzame en schone brandstof. Het verschil 

met aardgas is alleen dat groen gas nooit op 

gaat, omdat het steeds opnieuw kan worden 

gemaakt. “In tegenstelling tot aardgas is groen 

gas echt duurzaam”, zegt Kemink.

En zo heeft groen gas meer voordelen. Het 

is met een prijs van 1,06 euro ‘per kilo’ (een 

kilo gas is vergelijkbaar met een liter vloei-

bare brandstof) aanmerkelijk goedkoper 

dan bijvoorbeeld diesel. Ook is geen extra, 

ruimteverslindende gastank nodig, zoals voor 

LPG. “Eén gastank én een kleine benzinetank, 

die alleen voor nood is bedoeld, volstaat.”

De motoren van groengasauto’s zijn identiek 

aan die van benzineauto’s. Wel zijn enkele 

onderdelen zwaarder uitgevoerd vanwege de 

hogere verbrandingstemperatuur. Daarom zijn 

groengasauto’s, die inmiddels door alle grote 

autofabrikanten worden geleverd, in aanschaf 

ongeveer drieduizend euro duurder.

Omslagpunt
“Maar al vanaf 10.000 kilometer per jaar is 

rijden op groen gas goedkoper”, zegt Kemink. 

Het omslagpunt zou nog lager kunnen liggen 

als het fiscale tarief voor groengasauto’s 

lager zou zijn. Nu is de fiscale bijtelling nog 

20 procent. “Dat komt omdat alleen naar de 

uitstoot wordt gekeken”, zegt Kemink. “Dat 

is niet helemaal eerlijk, want als je naar de 

hele cyclus kijkt, is groen gas veel schoner dan 

andere brandstoffen. Daarover zijn we met de 

overheid in overleg.”

Inmiddels rijden er al 6.000 groengasauto’s 

rond in Nederland en zijn er meer dan honderd 

tankstations. Ongeveer de helft daarvan 

is eigen dom van CNG Net. Ook dat is niet 

vreemd, want een ander onderdeel van Ballast 

Nedam is sinds jaar en dag gespecialiseerd in de 

bouw van tankstations.

Bedrijven
“Groengas is een kleine, snelgroeiende niche-

markt”, zegt Kemink. “Vooralsnog richten we 

ons op bedrijven. Zeker als je als ondernemer 

een aantal auto’s op de weg hebt, is een 

overstap op groen gas al snel interessant.”

Een specialistisch team van CNG Net 

informeert en begeleidt ondernemers die willen 

overstappen. “Ze kunnen bij ons een maand 

een auto uitproberen. Onze ervaring is dat ze 

daarna om zijn. ‘Ik merk geen verschil’ zeggen 

ze dan. ‘Hij rijdt net zoals een benzineauto’.  

Dat vinden wij een groot compliment.”

duurzaam ondernemen

U(W) KAN(S): Een gratis wagenparkscan laten uitvoeren

Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor groengas in uw wagenpark, biedt de provincie 

Utrecht een gratis wagenparkscan aan, uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Via een 

wagen parkadviesgesprek berekent u of groengas/aardgas een geschikte keuze is voor uw 

onderneming en hoeveel dit u bespaart. Heeft u interesse in de mogelijkheden? Meld u dan  

aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek via groengasgeven@provincie-utrecht.nl.  

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.groengasgeven.nl of contact opnemen  

met Marjon Plantinga van provincie Utrecht via 030 – 258 2104.
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‘Jonkies’ zien toekomst in bedrijf uit 1751

Vlietjonge Staalhandel  
in nieuwe handen

Nieuwe kansen voor een van de oudste bedrijven van 
Nederland, Vlietjonge Staalhandel. De drie jonge nieuwe 
eigenaren zien een mooie toekomst voor de uit 1751 
daterende Nieuwegeinse onder neming. “Dat we winst 
maken is voor ons de bevestiging dat we op de goede 
weg zijn.” 

Jongens zijn het, maar aardige jongens. Slim en ondernemend boven-

dien. Sinds 1 november vorig jaar zijn Sander van der Paauw (32), Arthur 

Janssen (38) en Edwin van Westerlaak (39) de eigenaren van Vlietjonge 

Staalhandel, een onderneming met een jaaromzet van 35 miljoen euro en 

zestig medewerkers aan de Hollandhaven in Nieuwegein-Zuid.

“We kregen de mogelijkheid om het bedrijf over te nemen waar we alle 

drie al jaren werken en waar we helemaal in geloven. Die kans konden we 

niet laten liggen”, verklaart commercieel directeur Sander van der Paauw. 

Corebusiness
De vorige eigenaar, Tata Steel, zette het bedrijf in de etalage, omdat het niet 

meer bij de corebusiness paste. Sander: “Vlietjonge loopt goed, maakt winst 

en heeft een mooie toekomst. Maar toen Tata Steel besloot het bedrijf af te 

stoten, was die toekomst opeens onzeker. Daarmee zou een van de oudste 

bedrijven van Nederland verloren gaan, om nog maar te zwijgen over ruim 

zestig arbeidsplaatsen. Dat wilden we niet laten gebeuren.”

Tata Steel had sympathie voor het initiatief van de drie en ging akkoord 

met een management buy out. Sander: “Zelf hadden we daar als gewone 

werknemers niet de middelen voor. De zoektocht naar financiering was 

hectisch. We hebben heel wat lastige gesprekken gevoerd. Maar ons 

verhaal stond als een huis. Met financiering van ABN Amro, steun van 

investeringsmaatschappij Standard Investment en wat eigen geld hebben 

we het bedrijf kunnen kopen.”

Lekker
Per 1 november 2012 zijn de drie voormalige managers eigenaar van 

Vlietjonge. “Vanaf de eerste dag voelt dat lekker” zegt directeur Human 

Resources en Financiën Edwin van Westerlaak. “Niks ten nadele van 

Tata Steel, maar nu bepalen wij de koers. Een van de eerste dingen die 

we hebben gedaan, is de automatisering vernieuwen. We geloven in 

automatisering, vooral omdat we zo de kosten verder kunnen verlagen.”

Kostenverlaging blijft de komende jaren een speerpunt. Want ook 

Vlietjonge, dat onder meer staalproducten aan de bouw levert, merkt de 

gevolgen van de crisis, zegt Sander. “Maar we hebben al voor de crisis 

een aantal reorganisaties doorgevoerd en onze strategie aangescherpt. 

Daardoor draaien we nu goed en maken we winst.”

Bloed
De zestig medewerkers van Vlietjonge vinden de overname geweldig, 

hebben de drie gemerkt. Edwin: “Vlietjonge, dat ooit vestigingen in het 

hele land had, zit sinds 1964 in Vreeswijk en is daar geworteld. Het is 

vanouds een bedrijf waar, vooral in de productie, mensen werken van 

vader op zoon. Net als bij ons stroomt bij hen het Vlietjongebloed.”

U(W) KAN(S): Uw organisatie laten zien tijdens  
een werkbezoek

Het inspirerende verhaal van Vlietjonge Staalhandel kwam naar 

voren tijdens een bezoek van gemeente Nieuwegein aan deze 

organisatie. Met werkbezoeken bouwen wij graag aan de relatie 

met lokale ondernemers. Als ondernemer heeft u tijdens een bezoek 

de mogelijkheid uw organisatie te laten zien aan wethouder Johan 

Gadella en het team Economische Zaken. Uiteraard is er daarnaast 

volop ruimte voor uw ondernemersvragen aan de gemeente. Doordat 

u direct een persoonlijk gezicht bij onze organisatie heeft, verloopt 

het contact met de gemeente na een bezoek bovendien vaak sneller. 

Heeft u interesse in een werkbezoek? Neemt u dan contact op met 

bedrijfscontactfunctionaris Jeanette Verbeek via 030 – 607 14 54, 

adviseur Economische Zaken Barbara Timmermans via  

030 – 607 14 48 of ondernemen@nieuwegein.nl. Of vraag direct  

een bezoek aan via www.nieuwegein.nl/werkbezoek. 

Nieuwegein, ondernemers vriendelijk

Vlnr: Edwin van Westerlaak, Arthurt Janssen, Sander van der Pauw
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ondernemer van het jaar

Juryrapport

De jury van de Nieuwegein Awards schreef 

in haar rapport: ‘De Boer Spanlift is een 

gerenommeerd Nieuwegeins aannemersbedrijf 

actief in de civiele- en utiliteitsbetonbouw 

en vijzeltechnieken. Op het gebied van de 

vijzeltechniek één van de grootste spelers 

in West Europa. Rijkswaterstaat, ProRail, 

waterschappen en gemeenten mag zij landelijk 

tot haar opdrachtgevers rekenen. Het bedrijf 

verdubbelde in de afgelopen zes jaar de omzet 

en ondanks de huidige economische situatie 

heeft het de ambitie om de komende vijf jaar 

30% te groeien. Met het uitreiken van de 

prijs “Ondernemer van het jaar 2012” spreekt 

de jury erkenning uit voor deze nog niet zo 

bekende ondernemer die Nieuwegein tot 

buiten onze landsgrenzen op de kaart weet te 

zetten!’

De communicerende vaten van de Boer – Spanlift

Ondernemer van 2012
Civiele technieken de Boer – Spanlift BV is een grote naam in de internationale bouwwereld, 
maar in Nieuwegein vrij onbekend. Dat gaat misschien veranderen nu directeur Theo Hendriks 
is verkozen tot ‘Nieuwegeins ondernemer van het jaar’.

Vrije jongens zijn het, de circa vijftig mede-

werkers van De Boer. Ze kijken niet op een 

uurtje meer en hebben geen moeite met 

nacht- en weekendwerk of een verblijf van een 

paar weken in het buitenland. Die klus moet 

áf - en goed. Dat besef lééft in het bedrijf, 

weet directeur Theo Hendriks, die als het even 

kan zelf ook ‘buiten’ meedraait. “Één mislukte 

opdracht kan de naam om zeep helpen die we 

in tientallen jaren hebben opgebouwd.”

Begin dit jaar werd Hendriks – tot zijn verbazing 

– tijdens de Nieuwegein Awards uitgeroepen 

tot ‘ondernemer van het jaar’. “Het was leuk 

om mee te maken, een geweldige avond ook. 

Maar eerlijk gezegd had ik het nooit verwacht. 

Wij zijn niet zo bezig met dit soort dingen, we 

doen gewoon ons werk.” 

Flexibel
De Boer bestaat sinds 1932 en is sinds 2007 in 

Nieuwegein gevestigd. Theo Hendriks, die zelf 

sinds 1971 in Nieuwegein woont en vanaf 1985 

bij De Boer werkt, werd samen met een collega 

in 2008 eigenaar. Waar andere bedrijven in de 

bouwsector het zwaar hebben, draait De Boer 

uitstekend. 

Dat heeft te maken met de samenstelling 

van het bedrijf, vertelt Hendriks. “We zitten 

in de civiele betontechniek, we bezitten een 

staalfabriek en we zijn groot in vijzelen. Het 

zijn communicerende vaten. Als het in de ene 

sector slecht gaat, biedt de andere sector werk 

genoeg.”

De medewerkers van De Boer zijn net zo flexibel; 

als er in de bouw te weinig werk voor ze is, 

stappen ze moeiteloos over naar het vijzelen. 

“Het is een vak dat je alleen in de praktijk kunt 

leren. Daarom leiden we zelf onze mensen op.”

 

Onderhoud
Vijzelen is zo specialistisch dat maar weinig 

bedrijven met De Boer kunnen wedijveren. 

“Als je gaat vijzelen, heb je ons nodig. Wij 

hebben de kennis en het materieel. We hebben 

concurrenten, maar in Nederland en België zijn 

we de grootste.” 

Bruggen, gebouwen en andere bouwwerken 

moeten meestal worden gevijzeld om ruimte 

te maken voor onderhoud zonder het weg-, 

water- of treinverkeer te hinderen. Zo vijzelt 

De Boer de nieuwe onderdoorgang in het 

stadscentrum in Nieuwegein, zoals onlangs ook 

de voetgangersbruggen over de Zuidstedeweg 

en het Reichweinviaduct over de A2 voor 

onderhoud omhoog werden gebracht. De Boer 

vijzelt in de regio verder onder meer de acht 

bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal die 

groot onderhoud krijgen.

 

Frankrijk
“Maar”, zegt Hendriks. ”Alleen Nederland is te 

klein voor ons specialisme. Ongeveer een kwart 

van onze omzet halen we uit het buitenland, 

met name België, Engeland en Frankrijk. Het 

geheim van ons succes? We zoeken steeds naar 

nieuwe markten en blijven innoveren.” 



‘Als wij het leuk en zinvol vinden is er altijd wel wat te regelen’

Maatschappelijke betrokkenheid 
volgens Van Anraad
‘Ondernemen met hoofd, handen en hart’ is het 
devies van Van Anraad Assurantiën en Pensioenen. 
Maatschappelijke betrokkenheid hoort daarbij, zeggen 
de eigenaren Philip en Edwin van Anraad. “Wij willen 
iets betekenen voor de Nieuwegeinse gemeenschap.”

Binnenkort verschijnt-ie: de bedrijfsrap van Van Anraad. Verzorgd door 

het Nieuwegeinse Centrum voor de Kunsten De Kom, dat door Van 

Anraad bij wijze van maatschappelijke betrokkenheid administratief wordt 

onder steund. Kijk, zoiets vinden Philip en Edwin van Anraad nou prachtig. 

Met een brede glimlach: “Ze wilden iets terug doen voor onze inspan-

ningen en boden ons aan een rap te maken over en met ons bedrijf. 

Hartstikke leuk, toch? En het laat zien dat onze sector helemaal niet zo 

grijs en saai is als mensen soms denken.” 

Groeikern
Van Anraad Assurantiën en Pensioenen is geworteld in Nieuwegein.  

37 Jaar geleden begon vader Arnold in de zich snel uitbreidende 

groeikern als verzekeringsadviseur. Een kleine tien jaar geleden namen 

Philip en Edwin de zaak van pa over. Met succes. 

Van Anraad, gevestigd in een fraai bedrijfspand aan de Zwanenburg - 

straat, telt nu twaalf medewerkers en heeft zich, behalve als assurantie-

kantoor, ook ontwikkeld als pensioenspecialist. “Hoewel we regionaal  

en landelijk actief zijn, is Nieuwegein onze thuisbasis”, vertelt Philip.  

“Met veel van onze klanten hebben we een jarenlange relatie, die  

nog dateert uit de tijd dat pa hier begon. Wij kénnen de mensen.  

En zij kennen ons.”

Steun
Stichtingen, plaatselijke initiatieven, clubs en verenigingen kloppen 

regelmatig bij Van Anraad aan voor (financiële) ondersteuning. Edwin: 

“Elke week staat er wel iemand aan de deur. Omdat we natuurlijk 

niet alle verzoeken kunnen honoreren, moeten we kiezen. Een beleid 

hebben we niet. We bekijken het van geval tot geval. Ons criterium is: 

als wij het leuk en zinvol vinden is er altijd wel wat te regelen. Zeker als 

medewerkers of relaties van ons kantoor persoonlijk betrokken zijn. Het 

gaat natuurlijk ook niet altijd om enorme bedragen.”

Wielerronde
Zo is Van Anraad sponsor van de jeugdwielerronde Nieuwegein (waarin 

Philip en Edwin zelf ooit schitterden), tennisvereniging Oudegein en 

volleybalvereniging NVC. Philip: “Maar we vinden het ook leuk om de 

handen uit de mouwen te steken en concreet iets bij te dragen. Zo 

bieden we een helpende hand bij de administratie van het Nieuwegeinse 

Centrum voor de Kunsten en zijn we partner van Samen voor Nieuwe-

gein. En laatst hebben we met een aantal medewerkers geklust bij 

Reinaerde Wijkersloot. Als dank kregen we een mooi schilderij van de 

bewoners, jongeren met een lichamelijke of geestelijke beperking. Erg 

indrukwekkend.”

Twee kanten
Commerciële belangen liggen aan de betrokkenheid van Van Anraad 

bij de Nieuwegeinse samenleving niet ten grondslag. Althans, niet 

in de eerste plaats. Edwin: “Geld levert het niet direct op. Dat hoeft 

ook niet. Wij vinden het vooral belangrijk om iets bij te dragen aan de 

gemeenschap waaruit we voortkomen en waarin we zijn geworteld. 

Maar natuurlijk werkt het wel twee kanten op. Wij afficheren ons als 

menselijke professionals. Mensen zien dat we dat serieus nemen. Onze 

maatschappelijke betrokkenheid versterkt de positieve uitstraling van ons 

bedrijf en versterkt het vertrouwen van mensen in Van Anraad.” 

6

maatschappelijk verantwoord ondernemen

U(W) KAN(S): Praktische hulp krijgen bij invulling maatschappelijk betrokken ondernemen

Samen voor Nieuwegein is specialist in maatschappelijk betrokken 

ondernemen in Nieuwegein. Zij geven graag advies om ideeën in 

concrete acties om te zetten passend bij uw bedrijf. Daarbij is de ervaring 

en het lokale netwerk van Samen voor Nieuwegein helpend. U kunt 

denken aan een actieve bijdrage van uw werknemers aan stichtingen 

of verenigingen met inzet van kennis, menskracht en middelen. Of het 

nu gaat om een maatschappelijk project of teambuildingsactiviteit. Doel 

is een brug te slaan tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties 

en de lokale samenleving daarmee te verstevigen. Heeft u interesse 

in praktische hulp bij de invulling van maatschappelijk betrokken 

ondernemen? Neemt u dan contact op met Hanneke Weesie van Samen 

voor Nieuwegein via 06 – 4336 8435 of info@samenvoornieuwegein.nl.

Edwin (l) en Philip (r) van Anraad



7

verkeer en vervoer

Snellere regioverbinding met  
nieuwe busbaan
Langs de A.C. Verhoefweg wordt tot medio 

2013 gewerkt aan de aanleg van een vrije 

busbaan tussen Nieuwegein en Papendorp.  

De busbaan is onderdeel van de ‘Westtangent’: 

een nieuwe busverbinding tussen Nieuwegein 

- Papendorp - Leidsche Rijn Centrum en 

Maarssen en in de toekomst naar Houten. 

Dankzij de vrije busbaan heeft de nieuwe buslijn 

geen oponthoud door files en kunnen forenzen 

zich met het openbaar vervoer sneller bewegen 

tussen Nieuwegein en de regio.

Halvering reistijd 
De buslijn zorgt aan de westkant van Utrecht 

voor een verbeterde verbinding van en naar 

Leidsche Rijn en Papendorp. Inwoners van 

Nieuwegein die werken in Papendorp zijn 

met de nieuwe buslijn binnen een kwartier 

op hun bestemming. Nu doen zij daar 45 

minuten over. Wanneer de gehele Westtangent 

gereed is, halveert dit de reistijd tussen 

Leidsche Rijn en Nieuwegein tot 20 minuten 

en Maarssen en Nieuwegein tot 30 minuten. 

Dit omdat de omweg en overstap via Utrecht 

CS wordt vermeden. Bijkomend voordeel is 

dat de verbinding vanuit Nieuwegein in de 

richting Rotterdam/Den Haag ook een stuk 

aantrekkelijker wordt doordat in de toekomst 

gereisd kan worden via het nieuwe NS station 

Leidsche Rijn centrum in plaats van via Utrecht 

CS. Dit scheelt veel reistijd.

Medio 2013 gereed
De busbaan Papendorp - Nieuwegein is naar 

verwachting medio 2013 gereed. Na oplevering 

van de busbaan gaat direct de nieuwe buslijn 

tussen Nieuwegein en Papendorp rijden. In 

de volgende fase (omstreeks 2014) rijden de 

bussen tussen Nieuwegein en Papendorp door 

naar Leidsche Rijn Centrum en Maarssen.

Regionale samenwerking
De busverbinding wordt gesubsidieerd door 

VERDER. In VERDER werken gemeenten, 

provincie en het rijk samen aan oplossingen 

voor de mobiliteitsproblematiek in Midden-

Nederland. De kennis en specialismen van 

de verschillende overheden zijn in VERDER 

gebundeld om zo tot het meest optimale 

resultaat te komen.

Verkeershinder 
Noordstedeweg
De herontwikkeling van de Nieuwegeinse 

binnenstad is nog in volle gang. Op en 

rondom de Markt ziet u de bouw van 

een nieuwe parkeergarage, winkel- en 

horecagelegenheden en woningen. Tegelijker-

tijd is de gemeente bezig met de verbetering 

van de toegangswegen voor zowel fiets- als 

autoverkeer zodat het stadscentrum ook in de 

toekomst goed bereikbaar blijft.

Na de Wijkerslootweg (2009) en de Zuid-

stede weg (2010), is nu de herinrichting 

van de Batauweg-Noordstedeweg aan de 

beurt. Met een nieuwe inrichting wordt 

de noordelijke entree van de binnenstad 

aantrekkelijker, comfortabeler en veiliger. 

Daarnaast ontstaat er met de aanleg van 

een vrijliggend fietspad een goede regionale 

fietsverbinding naar de binnenstad. Ook vindt 

regulier onderhoud plaats aan de wegen 

(verlichting, trottoirs, tunnel, brug, bomen, 

beplanting). 

Tijdens de werkzaamheden aan de Noord-

stede weg blijven zowel de aangrenzende 

wijken als de binnenstad bereikbaar. Wel 

zal er de nodige verkeershinder zijn. Hierbij 

is telkens een helft van de Noord stedeweg 

afgesloten en is sprake van eenrichtings-

verkeer. Het verkeer wordt met borden 

omgeleid. De gemeente en de aannemer 

proberen de hinder zoveel mogelijk te 

beperken, maar soms is dit niet te voor-

komen. Wanneer u gebruik maakt van de 

Noord stedeweg om bij uw bedrijfslocatie te 

komen, moet u dus rekening houden met 

enige verkeers hinder. De werkzaamheden 

voor het hele traject zijn naar verwachting in 

het najaar van 2013 afgerond. 
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Aankondiging ‘Tour de 
kantoortransformaties’ 

Over succesvolle 
aanpak 
kantoren leegstand
De gemeente Nieuwegein organiseert in 

samenwerking met provincie Utrecht een 

kantorenmiddag in de binnenstad van 

Nieuwegein.

Mede namens de provincie nodigt de gemeente 

beleggers, ontwikkelaars, weten schap pers,  

makelaars, corporaties, adviseurs, overheden en 

media uit om de resultaten van de Nieuwegeinse 

kantorenaanpak en succes factoren daarin 

te delen. Bovendien biedt de middag de 

mogelijkheid om de getransformeerde panden 

in praktijk te zien in een zogenoemde ‘tour de 

kantoor transformaties’. Met een blik vooruit 

gaan gerenommeerde pitchers de discussie 

met alle genodigden aan over de aanpak van 

kantorenleegstand in de toe komst. De middag 

wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Eind mei
De kantorenmiddag vindt woensdagmiddag 

22 mei plaats. Voor meer informatie en/of 

uw aanmelding kunt u contact opnemen met 

Dionne Baaré van de gemeente Nieuwegein  

via d.baare@nieuwegein.nl of telefoonnummer  

030 – 607 18 02 of Barbara Timmermans  

via b.timmermans@nieuwegein.nl of  

030 – 607 14 48.

Resultaten 
onder zoek 
ondernemers
klimaat 
In november 2012 kregen alle leden van het 

Ondernemerspanel van dat moment (ruim 

350 personen) een digitale vragenlijst over 

ondernemen in Nieuwegein voorgelegd.  

Een vierde van de panelleden vulde de lijst  

met vragen in. De waardering voor het onder-

nemersklimaat kwam met een gemiddeld 

rapportcijfer van een 6,6 vrijwel gelijk uit  

met dat van voorgaande jaren. 

Autobereikbaarheid en vriendelijk
heid ambtenaren meest positief
Aspecten die ondernemend Nieuwegein 

het meest positief beoordeelde, zijn de 

autobereikbaarheid van Nieuwegein en de 

vriendelijkheid/beleefdheid van medewerkers 

van de gemeente. Minder positief kwam de 

bereikbaarheid per openbaar vervoer uit de bus. 

Het uitvallen van de sneltram in de loop van 

2012 is naar verwachting de oorzaak hiervan. 

Ongeveer de helft van de panelleden gaf aan 

het nuttig te vinden als de gemeente voor 

het verspreiden van economische nieuwtjes 

gebruikmaakt van social media. 

Bent u benieuwd naar meer informatie over  

de resultaten van het onderzoek? Neemt u dan 

contact op met Barbara Timmermans van het 

team Economische Zaken via b.timmermans@

nieuwegein.nl of 030 - 607 1448.

Bij gemeente Nieuwegein staat een goede 

relatie met lokale ondernemers hoog in het 

vaandel. Door persoonlijk en op maat gesneden 

contact dragen wij graag bij aan de groei en 

bloei van het ondernemerschap in Nieuwegein. 

Voor al uw vragen over het ondernemen in 

Nieuwegein kunt u contact opnemen met het 

team Economische Zaken. Heeft u vragen over 

bijvoorbeeld (bedrijfs)huisvesting, bestemmings-

plantechnische zaken of zou u graag eens een 

kennismakingsgesprek met wethouder Johan 

Gadella hebben? Onze medewerkers denken 

graag met u mee.

Jeanette Verbeek (rechtsonder op foto)

Bedrijfscontactfunctionaris

030 – 607 1454

a.verbeek@nieuwegein.nl

Barbara Timmermans (midden op foto)

Adviseur economische zaken

030 – 607 1448

b.timmermans@nieuwegein.nl

Eckhardt Regeer (linksboven op foto)

sr. Beleidsadviseur economische zaken

030 – 607 1434

e.regeer@nieuwegein.nl

U kunt ons ook bereiken via ondernemen@

nieuwegein.nl. Op www.nieuwegein.nl/

ondernemen vindt u relevantie informatie over 

het ondernemen in Nieuwegein en kunt u 

diverse zaken digitaal aanvragen.

colofon

KAN(S) is een uitgave van gemeente Nieuwegein 
en verschijnt drie keer per jaar.

Bezoekadres
Stadsplein 1
3431 JZ Nieuwegein

Postadres
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

Telefoon 14 030
ondernemen@nieuwegein.nl
www.nieuwegein.nl/ondernemen

Redactie gemeente Nieuwegein
Tekst/fotografie interviews Johan Nebbeling
Fotografie gemeente Nieuwegein, fototeam KenM
Ontwerp en opmaak Room for ID’s
Druk De Lekstroom Griffioen

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen  
geen rechten worden ontleend.

uw contact bij gemeente Nieuwegein


