
Verkiezing gezelligste winkel 
van Nederland
Gezellige winkels zijn belangrijk in het straatbeeld van de stad. Vote Company organiseert in 

samenwerking met KiKa de 3e editie van de verkiezing van de gezelligste winkel. Om positieve 

aandacht op gezellige winkels te vestigen, kan tot en met 9 januari 2015 gestemd worden op 

genomineerde winkels. 

Blijk van waardering
Wethouder Johan Gadella van o.a. Economische Zaken ontving van Vote Company een brief met  

de vraag om onder alle inwoners een oproep te doen om winkels uit Nieuwegein te nomineren. 

Voor veel winkels is de nominatie een hele prettige blijk van waardering. Daarbij heeft Johan 

Gadella ook de voor hem persoonlijk gezelligste winkel van Nieuwegein genomineerd. Dat is de 

winkel Toko Centraal. De nominaties voor de gezelligste winkel van Nieuwegein konden voor  

10 november worden ingediend.

Titels per gemeente, provincie en landelijk
Tot en met 9 januari 2015 kan er gestemd worden per gemeente. Daarna volgt nog een finaleronde 

(5 t/m 23 februari 2015) waarin de gemeentewinnaars het tegen elkaar opnemen voor de titel 

‘gezelligste winkel van de provincie’ en de landelijke titel ‘gezelligste winkel van Nederland’.

Spectaculaire Award uitreiking
De Award uitreiking zal ook deze editie plaats vinden in Kasteel de Hooge Vuursche op 16 maart 2015. 

Meer weten?
Meer informatie over de verkiezing op www.gezelligstewinkel.nl.
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Internationale 
bedrijven bij 
ondernemerslunch 
Opnieuw kwamen ondernemers op uitnodiging 

van de gemeente Nieuwegein bij elkaar tijdens 

de ondernemerslunch op 16 oktober. Dit keer 

waren ondernemers van buitenlandse bedrijven 

gevraagd voor een gezamenlijke lunch. Veel 

ondernemers gaven aan gekozen te hebben 

voor vestiging in Nieuwegein vanwege de 

centrale ligging. Daarbij werd er genoemd 

dat ruim voldoende parkeergelegenheid in 

Nieuwegein een pré is. Voor het merendeel 

van de ondernemers zijn faciliteiten in de 

buurt zoals hotelfaciliteiten, goede restaurants 

en andere voorzieningen als kinderopvang 

belangrijk. Er werd naar voren gebracht dat het 

niet eenvoudig is om hoogopgeleid technisch 

personeel in de regio te vinden. Zo mist een 

aantal ondernemers duidelijk een technische 

universiteit in Nieuwegein of omgeving.

De lunch stond in het teken van kennismaking 

en het uitwisselen van ervaringen. Want 

hoe bevalt het internationaal georiënteerde 

bedrijven in Nieuwegein? Vertegenwoordigers 

van ondermeer de volgende bedrijven kwamen 

bij elkaar: SKF, Henkel, Wunderkraut, Good 

Year, Peter Hahn, Hitachi, Edifecs en Halton. 

Vanuit de gemeente waren de wethouder 

Economische Zaken, burgemeester en adviseurs 

ondernemerszaken aanwezig.

Volgende lunch
Begin 2015 organiseert de gemeente de 

volgende lunch. Voor die keer wordt een aantal 

sportbonden die in onze stad gehuisvest zijn, 

uitgenodigd.

Versterken bedrijvigheid
Doel van de ondernemerslunches is om elkaar 

in kleinere kring te leren kennen, kennis te 

delen en elkaar te vinden. De gemeente ziet 

het als haar rol om contactmomenten tussen 

Voorwoord Johan Gadella 

De afgelopen tijd heb ik bijzondere mijlpalen 

meegemaakt met het slaan van de eerste 

palen voor nieuwe bedrijfspanden op Het 

Klooster. Ik ben trots met de keuze van deze 

bedrijven voor Nieuwegein. Ook in deze 

editie laten we ondernemers aan het woord 

over hun keuze voor onze stad. Daaruit 

spreken de kernkwaliteiten van Nieuwegein 

als werkstad. Met maar liefst 4600 bedrijven 

en 38.000 arbeidsplaatsen zijn er volop 

mogelijkheden. 

Ik vind het belangrijk om te bouwen aan de 

verbinding tussen ondernemers. Dat gebeurt 

zowel op netwerkbijeenkomsten als tijdens 

bedrijfsbezoeken en ondernemerslunches. 

In oktober nodigden we internationaal 

georiënteerde bedrijven uit om mee om tafel 

te gaan. De keer ervoor waren dat recent 

gevestigden. Deze bijeenkomsten bieden 

mooie kansen om elkaar te leren kennen en 

informatie uit te wisselen. Zo spraken we 

over het vinden van geschikt personeel, ook 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het 

werkgeversservicepunt van WIL is in staat om, 

met behulp van het opgebouwde netwerk, 

de juiste personele oplossing te bieden voor 

uw HRM-vraagstukken. 

De ontmoeting met velerlei ondernemers 

geeft een beeld van wat er leeft en speelt. Zo 

was ik de afgelopen periode ook op bezoek 

bij de winkeliersverenigingen. Die gesprekken 

geven inzicht in de ervaringen van de 

afgelopen jaren wat een bijdrage levert aan 

de evaluatie van de huidige detailhandelsvisie. 

Een geactualiseerde visie met oog voor 

huidige ontwikkelingen volgt. Blijft u vooral 

op de hoogte van ondernemersnieuws. 

U vindt het op www.nieuwegein.nl/

ondernemen

Johan Gadella

Wethouder Economische Zaken

Ondernemers in gesprek tijdens ondernemerslunch

Forten 
toegankelijker
De Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt steeds 

meer een recreatieve hotspot. Dankzij de 

samenwerking tussen overheden, gebieds-

partijen, ondernemers en vrijwilligers kunnen 

recreanten de Waterlinie herontdekken. 

Veel forten in de regio waren verborgen en 

ontoegankelijk. Nu worden ze opengesteld of 

hebben een nieuwe functie gekregen, zoals 

Wijnfort Jutphaas in Nieuwegein en het Werk 

aan de Groeneweg in Schalkwijk. Ook zijn 

voorzieningen aangelegd om de forten te voet, 

per fiets of vanaf het water te bezichtigen. Verder 

kunnen bij streektransferium De Linielanding 

fietsen en kano’s gehuurd worden.

Resultaten zichtbaar
De komende tijd worden nog meer concrete 

resultaten zichtbaar. Werk aan de Korte Uitweg  

wordt herontwikkeld tot theehuis en kampeer-

terrein. In juli 2015 gaat de fietsbrug bij de 

Plofsluisbrug tussen Houten en Nieuwegein 

open. Voor het fortterrein aan de Overeindseweg 

wordt een nieuwe functie gezocht: dit terrein is 

in de openbare verkoop gekomen.

Binnenkort top 3 visies 
Het terrein en de gebouwen aan de Overeindse-

weg zijn voor velerlei doeleinden geschikt, er 

zijn volop mogelijkheden. Te denken valt aan 

kleinschalige bedrijvigheid zoals vestiging van 

een architectenbureau, buitensportvoorzieningen 

zoals een scoutingclub of dagrecreatieve 

voor zieningen. Dit zijn maar voorbeelden, de 

gemeente laat zich verrassen door een creatieve 

invulling en maakt binnenkort de top drie meest 

passende visies bekend. Half april 2015 vindt de 

overdracht van het fortterrein aan de nieuwe 

eigenaar plaats. 

Meer informatie op www.nieuwegein.nl/

hollandsewaterlinie

ondernemers te faciliteren en is in aansluiting 

op de vraag van ondernemers gestart met 

frequentere ondernemersbijeenkomsten. Met 

elkaar kunnen we de economische bedrijvigheid 

en onderlinge binding versterken.
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Hako Montfoort kiest voor Nieuwegein

“ Meer ruimte en mogelijkheden  
op Het Klooster”

“We zijn een echt Montfoorts bedrijf. Niet iedereen 
hier is dus blij met onze verhuizing naar Nieuwegein. 
Maar we hebben daar gewoon meer ruimte en 
mogelijkheden”, zegt directeur Isaac Kolfschoten van 
Hako Bouw. Half januari betrekt Hako een nieuw pand 
op bedrijvenpark Het Klooster.

Hako Bouw heeft de crisis in de bouw goed doorstaan. Een kwestie 

van bijtijds de koers bijstellen, zegt directeur Isaac Kolfschoten. Vijf jaar 

geleden nam hij samen met kompaan Aswin Kraan het roer over van 

Hako Bouw na het onverwachte overlijden van zijn vader.

“We zijn een klein familiebedrijf met zeven medewerkers. Toen de crisis 

in de bouw uitbrak zijn we ons gaan richten op een markt waar nog wel 

werk was: onderhoud en kleinere projecten. Tegelijk hebben we nieuwe 

producten ontwikkeld. Met de verhuizing naar Nieuwegein richten we 

ons weer op het grotere werk. We zijn klaar voor ná de crisis.”

Prefab
In samenwerking met een architectenbureau heeft Hako drie 

standaardwoningen ontwikkeld. Op de Hako-website kunnen klanten 

die woningen bekijken, desgewenst aanpassen aan hun eisen én meteen 

zien wat het gaat kosten om hun droomwoning te laten bouwen. De 

belangrijkste onderdelen van de woning worden geprefabriceerd in de 

werkplaats van Hako. Op de bouwlocatie vindt vervolgens de montage en 

de afbouw plaats. 

Directeur Kolfschoten: “Om efficiënt te kunnen werken is meer ruimte 

nodig dan we nu in Montfoort hebben. Uitbreiden was hier niet mogelijk. 

Dus hebben we besloten te verhuizen naar een locatie waar we wel 

alle ruimte en mogelijkheden hebben: bedrijvenpark Het Klooster in 

Nieuwegein. Bijkomend voordeel is dat we daar vlakbij de A27 zitten.”

Showroom
Hako heeft op Het Klooster een kavel gekocht van 1.430 m2 en bouwt 

daar een grote productiehal met kantoor en showroom. In de hal kan 

efficiënter , sneller en onder alle weersomstandigheden worden gewerkt. 

Er is genoeg ruimte voor een bovenloopkraan en het aan- en afvoeren 

van bouwmaterialen en prefabdelen. 

In de showroom, die Hako nu niet heeft, kunnen potentiële kopers met 

eigen ogen het assortiment (af)bouwmaterialen zien, keuren en kiezen. 

Het nieuwe pand is bovendien duurzaam. Zo wordt het dak belegd met 

zonnepanelen en wordt het verwarmd met aardwarmte. 

Vergunning
Kolfschoten is erg te spreken over de samenwerking met de gemeente  

Nieuwegein. “Het is allemaal heel soepel gegaan met de vergunning-

verlening. De gemeente heeft echt goed met ons meegedacht.”

De verhuizing wordt wel een beetje een race tegen de klok. Hako moet 

het bedrijfspand in Montfoort uiterlijk eind januari verlaten hebben. 

Directeur Kolfschoten wil daarom half januari 2015 het nieuwe pand 

betrekken. Dat gaat lukken, bezweert hij. “We bouwen het tenslotte 

zelf.”

Een nieuw product staat ook al in de steigers. Het bedrijf wil komend 

jaar een vierde product op de markt brengen: een gestandaardiseerde 

jarendertigwoning. “Uit marktonderzoek blijkt dat er vraag is naar dit 

type woningen. Vanuit Nieuwegein kunnen we optimaal aan die vraag 

voldoen.”

Bedrijvenpark Het Klooster 

U(W) KAN(S): Uw bedrijf vestigen op  
bedrijvenpark Het Klooster

Bedrijvenpark Het Klooster ligt op een interessante locatie met een 

goede bereikbaarheid. Duurzaamheid, hoogwaardige kwaliteit en 

aandacht voor de cultuurhistorische omgeving zijn kernbegrippen 

bij de ontwikkeling. Het bedrijvenpark ligt in de driehoek van de 

autosnelwegen A2, A12 en A27. Er is zowel ruimte voor kleinschalige  

ambachtelijke vestigingen als grote distributie-, transport- of logistieke 

ondernemingen. De gemeente geeft 75 hectare grond uit. Onder-

nemers die interesse hebben om zich op Het Klooster te vestigen, 

kunnen contact opnemen met de gemeente. Contactpersonen: 

Jeanette Verbeek en Barbara Timmermans, adviseurs ondernemers-

zaken, per e-mail ondernemen@nieuwegein.nl of (030)607 1454 / 

607 1448. Meer informatie op www.nieuwegein.nl/klooster

Hako Bouw komt met grote productiehal, kantoor en showroom naar  
Bedrijvenpark Het Klooster 
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Orthodontisch lab blij met inzet WIL

“ Goede begeleiding en  
makkelijk benaderbaar”

Directeur Henk Osnabrugge van 
orthodontisch laboratorium Odontos 
uit Nieuwegein is blij met de 
sollicitanten die hij krijgt toegespeeld 
van WIL, de organisatie voor Werk 
en Inkomen in de regio Lekstroom. 
“Het scheelt veel tijd en energie als 
we niet zelf op zoek moeten naar 
geschikte kandidaten.”

Een mooi vak is het, de orthodontische 

techniek. Daar weet Henk Osnabrugge, zelf 

van huis uit allround orthodontisch technicus, 

alles van. “Het is puur ambachtelijk handwerk, 

veelzijdig en specialistisch. Maar het is ook 

een moeilijk vak. Het duurt acht tot tien 

jaar voor iemand allround orthodontisch 

technicus is. Dat vraagt veel toewijding en 

doorzettingsvermogen.” 

Odontos levert al bijna veertig jaar beugels 

en andere orthodontische producten aan 

orthodontisten en universiteiten in Nederland 

en België. Allemaal maatwerk, dat wordt 

geproduceerd in het eigen laboratorium op 

bedrijventerrein Plettenburg. Bij Odontos 

werken 35 mensen, waarvan een groot deel 

gespecialiseerde orthodontische technici. Die 

zijn allemaal door Odontos opgeleid.

 “Een opleiding voor dit vak is er niet. Daarom 

doen we het zelf”, zegt Osnabrugge. Praktijk 

en theorie gaan in de bedrijfsopleiding hand in 

hand. Wie de opleiding heeft doorlopen, is niet 

alleen verzekerd van een baan, maar kan ook 

rekenen op een uitstekend salaris. 

Mentaliteit
Maar lang niet iedereen is geschikt voor het 

beroep. “Het is moeilijk om mensen te vinden 

die én over de juiste vaardigheden én over de 

juiste mentaliteit beschikken om uiteindelijk 

allround technicus te worden.” 

Daarom selecteert Odontos streng. Elke 

kandidaat die door de sollicitatieprocedure 

komt, moet eerst tijdens een proefperiode in 

de praktijk laten zien dat hij of zij uit het juiste 

hout is gesneden. Veel kandidaten redden het 

niet. Vandaar dat Odontos altijd wel nieuwe 

medewerkers kan gebruiken.

 “Maar de werving en selectie kosten veel tijd 

en energie”, zegt Osnabrugge. “Daarom is het 

fijn dat WIL ons dat deel uit handen neemt. 

Ze weten precies wat voor soort mensen we 

kunnen gebruiken, denken echt met ons mee 

en zijn heel proactief.”

Begeleiding
De Odontos-directeur onderhoudt goede 

contacten met het werkgeversservicepunt van 

WIL. “Ze zorgen voor goede begeleiding en 

zijn makkelijk benaderbaar. De kandidaten die 

ze leveren zijn natuurlijk niet allemaal geschikt 

voor dit vak; we moeten er veel afwijzen. Maar 

in ieder geval hoeven we niet zelf op zoek. 

Het is ook prettig dat sommige kandidaten 

met behoud van uitkering kunnen komen 

proefwerken.”

Odontos heeft momenteel drie kandidaten aan 

het werk die via WIL zijn binnengekomen. Een 

is met haar opleiding begonnen, de andere 

twee zijn nog op proef. Of ze het gaan redden, 

durft directeur Osnabrugge nog niet te zeggen: 

“Het kan alleen wat worden als ze echt bereid 

zijn om in zichzelf te investeren. Dat moet nog 

blijken.” 

U(W) KAN(S): Als bedrijf via WIL geschikt personeel vinden

Via het Werkgeversservicepunt (WGSP) Lekstroom wordt u als werkgever op weg geholpen. 

WIL, waar WGSP deel van uitmaakt, begeleidt bijstandsgerechtigden naar werk. Het 

Werkgeversservicepunt werkt samen met werkgeversservicepunten in de regio Utrecht-

Midden. Door te kunnen putten uit dit enorme netwerk is uw accountmanager van het 

werkgeversservicepunt in staat u steeds de beste kandidaten voor uw vacatures aan te bieden. 

Ondernemers kunnen ook terecht met vragen over aantrekkelijke regelingen, toeslagen, 

premiekorting. U kunt contact opnemen met Dali Stankovic van WIL via (030) 7022488 of 

mobiel 06 – 27586651. Kijk voor meer informatie op www.wgsp-lekstroom.nl. 

werk & inkomen

Henk Osnabrugge, directeur orthodontisch laboratorium Odontos, blij met WIL 
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Armada Mobility ziet mogelijkheden 

Bewuste keuze voor Nieuwegein
Lekker centraal gelegen en dicht bij de belangrijke 
klanten ProRail en NS: in juli dit jaar verruilde Armada 
Mobility Eindhoven voor Nieuwegein. “En daar plukken 
we nu al de vruchten van”, zegt manager sales  
Coen Waltman van het innovatieve bedrijf.

Armada Mobility ontwikkelt, produceert en installeert onder meer 

straat- en stationsmeubilair, informatie- en bewegwijzeringsystemen, 

geavanceerde fietsenstallingen en hoogwaardige abri’s. Het bedrijf is met 

name actief op de mobiliteitsmarkt. ProRail en NS zijn belangrijke klanten, 

maar Armada bedient ook bus- en trambedrijven, gemeenten, zorgcentra 

en scholen.

“Onze kracht is dat wij midden in de markt staan en heel goed luisteren 

naar onze klanten. Daardoor weten we precies wat er speelt. Begin 2014 

hebben we gekozen voor een strategische heroriëntatie om beter in te 

kunnen spelen op de ontwikkelingen in de markt”, vertelt directeur Peter 

Baars. 

En salesmanager Waltman vult aan: “Omdat we denken in systemen en 

niet in producten kunnen we integrale oplossingen bieden die volledig 

voorzien in de behoeften van onze klanten. Het overkomt ons geregeld 

dat een klant zegt: hèhè, eindelijk iemand die begrijpt wat ik bedoel.”

Fietsenstalling
Armada heeft in Nieuwegein een eigen ontwikkelafdeling. In het magazijn 

van het bedrijf staat bijvoorbeeld een nieuwe dubbele fietsenstalling klaar 

voor verzending; door het toepassen van slimme technieken is het stallen 

van twee fietsen boven elkaar een fluitje van een cent. In Nieuwegein 

beschikt Armada ook over een ‘lichtlab’, waar onder meer LED-verlichting 

voor informatiepanelen, (stations)klokken en reizigersinformatiesystemen 

wordt getest.

Maar bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten werkt 

Armada ook vaak nauw samen met partners. Een voorbeeld daarvan is 

het geavanceerde Fiets Route Informatie Systeem (FRIS) dat het bedrijf 

samen met een partner voor de stad Utrecht heeft ontwikkeld. Het 

systeem, dat op 31 januari 2015 operationeel moet zijn, verwijst fietsers 

naar vrije plaatsen in fietsenstallingen en registreert hoeveel en welke 

fietsen hoe lang en waar worden gestald. De partner levert de software, 

Armada verzorgt het projectmanagement en de hardware zoals de 

dynamische informatieborden.

Centraler
De verhuizing naar Nieuwegein is een bewuste keuze geweest, vertellen 

Baars en Waltman. “Ons bedrijf bestaat, onder verschillende namen, 

al 75 jaar. We waren altijd gevestigd in de regio Eindhoven. Maar in 

Nieuwegein zitten we centraler én vlakbij twee van onze grootste klanten, 

NS en ProRail. Sinds de verhuizing in juli merken we dat de contacten met 

die twee bedrijven soepeler verlopen. Wij zijn vanuit Nieuwegein zo in 

Utrecht, zij lopen makkelijk even bij ons binnen.”

De twee zijn erg te spreken over de houding van de gemeente 

Nieuwegein. “Toen de gemeente hoorde van onze verhuisplannen, 

heeft de wethouder meteen een afspraak gemaakt voor een bezoek aan 

ons bedrijf. Hoewel we nog druk bezig zijn met de inrichting van ons 

kantoor en onze showroom voelden we ons daardoor wel meteen thuis in 

Nieuwegein.”

Armada Mobility is, samen met zusterbedrijf Armada Rail, gevestigd aan 

de Groningenhaven 2. Zie ook: www.armadamobilty.nl.

Nieuwegein, ondernemersvriendelijk

U(W) KAN(S): Uw bedrijf vestigen in Nieuwegein,  
in het midden van ‘t land 

Armada Mobility ging voor de centrale ligging van Nieuwegein  

en vestigde zich zo dicht bij haar potentiële opdrachtgevers.  

Het bedrijf plukt daar nu al de vruchten van. Nieuwegein biedt 

veel mogelijkheden aan bedrijven om zich te vestigen in de stad. 

De adviseurs ondernemerszaken en wethouder denken graag 

met u, als geïnteresseerde ondernemer, mee. U kunt kijken naar 

het actuele aanbod van bedrijfs- en kantoorpanden, zowel huur 

als koop. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor vestiging in een 

kantoorverzamelgebouw. De kantorenmarkt is in beweging.  

Het transformeren van bestaande kantoren naar anders ingerichte 

kantoren of nieuwe functies behoort ook tot de mogelijkheden. 

Neemt u voor een afspraak contact op met een van onze adviseurs 

ondernemerszaken van de gemeente via ondernemen@nieuwegein.nl. 

Directeur Peter Baars (links) en salesmanager Coen Waltman: 
“We voelden ons meteen thuis in Nieuwegein.”
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Hofleverancier in Nieuwegein
Van alle circa 4.600 bedrijven in Nieuwegein mag er zich 
één Hofleverancier noemen: Jos ten Berg, groothandel 
in onder meer hotelporselein, glaswerk, bestek en 
keukenmateriaal. Afgelopen najaar werd het eervolle 
predicaat opnieuw voor 25 jaar verlengd.

Trots? Natuurlijk is-ie trots! Erik Beek ziet in het predicaat Hofleverancier 

de bevestiging dat het uit 1836 stammende familiebedrijf ook onder 

een nieuwe generatie de juiste koers vaart. Beek en zijn compagnon 

Mark ten Berg, beiden dertigers, namen in 2009 de leiding over van hun 

beider vaders. “Jos ten Berg kreeg in 1962 voor het eerst het predicaat 

Hofleverancier. Onder onze vaders werd die erkenning in 1988 met  

25 jaar verlengd. En nu lukt het ons opnieuw.” 

Voor de goede orde: het predicaat Hofleverancier betekent niet per se  

dat een bedrijf producten of diensten aan de koning levert. Het is meer 

een soort kwaliteitskeurmerk dat aangeeft dat het Koninklijk Huis vindt 

dat een bedrijf garant staat voor topkwaliteit. 

Showroom
Jos ten Berg is vanouds een bekend Utrechts bedrijf dat in 1990 naar 

Nieuwegein verhuisde en in 2009 een ingrijpend verbouwd pand aan 

de Utrechthaven in gebruik nam. Behalve over kantoorruimte en een 

showroom beschikt het hier over een magazijn van 3.200 vierkante meter 

dat ruimte biedt aan 10.000 artikelen: “Een van onze kwaliteiten is dat 

we alle artikelen uit ons assortiment uit voorraad kunnen leveren.”

Maar Ten Berg, waar 34 mensen werken, onderscheidt zich vooral door 

zijn innovatieve vermogen, aldus Beek: “We hebben niet alleen veel 

geïnvesteerd in online-activiteiten, maar ontwikkelen in onze eigen 

ontwerpstudio ook baanbrekende producten. Door goed te luisteren naar 

wat de klant wil, kunnen we creatieve oplossingen bedenken voordat de 

klant daar zelf om heeft gevraagd.”

Een voorbeeld is de door Ten Berg ontwikkelde roestvrijstalen isoleerkan, 

die niet alleen beter isoleert en ontlucht, een uniforme schroefdop heeft 

én zonder problemen in de vaatwasser kan, maar er ook strak uitziet.  

“Op het oog lijken alle isoleerkannen op elkaar. Maar het gaat in onze 

sector altijd over details. Over onze kannen is, met de behoeften van de 

klant in het achterhoofd, tot in detail nagedacht.”

Portugal
Veel producten in het assortiment van Ten Berg zijn (deels) handwerk. 

Die laat Ten Berg zelf maken, in fabrieken in Portugal en Azië. Daardoor 

houdt het bedrijf zelf controle over de kwaliteit en kan het tegen 

concurrerende prijzen leveren. “Wij hebben geen last van tussenschakels 

die ook iets aan het product willen verdienen.”

De bakens tijdig verzetten behoort eveneens tot de kwaliteiten van het 

bedrijf. Vanouds is Ten Berg een grote toeleverancier van de zorgsector, 

maar nu er verzorgingshuizen sluiten richt de onderneming zich daarnaast 

ook op andere markten. Zoals de horeca. Onder de naam Gastro brengt 

Ten Berg een samen met chefkok Ron Blaauw ontwikkelde betaalbare, 

aansprekende servieslijn voor de horeca op de markt.

Beek: “Er wordt vanuit de horecamarkt heel enthousiast gereageerd op 

Gastro. Maar ook het buitenland wenkt. Daar liggen groeikansen en daar 

gaan we ons de komende jaren nadrukkelijker op richten.”

6

bijzonder (familie)bedrijf in beeld

U(W) KAN(S): Uw bedrijf onder de aandacht brengen 
tijdens een bedrijfsbezoek

Tijdens een bedrijfsbezoek van de wethouder en adviseur 

ondernemerszaken aan het bedrijf Jos ten Berg kwam naar voren 

dat het bedrijf het predicaat Hofleverancier voert. Heeft uw bedrijf of 

onderneming ook een bijzonder verhaal en gaat u graag het gesprek 

aan? Neemt u dan contact met de gemeente. U kunt uw bedrijf 

presenteren tijdens een bezoek aan wethouder Johan Gadella van onder 

andere Economische Zaken en in gesprek gaan. Ook kunt u een bezoek 

van een adviseur ondernemerszaken aanvragen. Laat het gerust weten 

en neemt u daarvoor contact op met adviseurs ondernemerszaken 

Jeanette Verbeek op (030) 6071454 of Barbara Timmermans op  

(030) 6071448 of per mail via ondernemen@nieuwegein.nl. 
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duurzaam ondernemen

Investeringsaftrek zonnepanelen

Zonnepanelen zijn goedkoper geworden. Het 

kan voor bedrijven daarom interessant zijn te 

investeren in deze schone manier van energie 

opwekken. Bovendien zijn zonnepanelen goed 

voor een duurzaam imago. Bedrijven kunnen 

gebruik maken van de landelijke energie-

investeringsaftrek (EIA). Zie ook www.rvo.nl/eia. 

Met de EIA kunt u 41,5% van de investering 

aftrekken van de fiscale winst bovenop de 

gebruikelijke afschrijving. De EIA geldt voor 

installaties met een gezamenlijk vermogen:

– Van minder dan 15.000 Wattpiek;

–  Vanaf 15.000 Wattpiek aangesloten op het 

elektriciteitsnet via een aansluiting met een 

totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 

Ampère of minder. 

Daarnaast is het mogelijk gebruik te maken 

van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). 

De hoogte is afhankelijk van het te investeren 

bedrag. Zie www.belastingdienst.nl. 

Rekenvoorbeeld
U wilt investeren in 50 zonnepanelen met een 

vermogen van 12.500 Wp. De jaaropbrengst is 

circa 11.250 kWh. De bruto investering inclusief 

montage is € 15.000,-. U heeft een effectief 

vennootschapsbelasting van 20%.  

De afschrijving in vijf jaar is 5 x € 600,-.  

De EIA levert een voordeel van € 1.245,-.  

De KIA € 840,-.  

Totaal voordeel € 5.085,-.  

Bij een jaarverbruik van 20.000 kWh tot 

50.000 kWh zal de terugverdientijd tot 10 jaar 

zijn. Een lager jaarverbruik heeft een kortere 

terugverdientijd. Een hoger jaarverbruik een 

langere terugverdientijd. Dit heeft te maken met 

de energiebelastingtarieven.

Bij aansluitingen van 3*80 Ampère of minder 

krijgt u eventuele terug geleverde energie 

aan het net volledig vergoed. Bij grotere 

aansluitingen wordt teruglevering alleen tegen 

de kale stroomprijs vergoed.

 

Indien u dit jaar nog opdracht geeft voor 

installatie van zonnepanelen kunt u zich voor de 

EIA 2014 aanmelden tot in het 1e kwartaal van 

2015. De lijst van EIA 2015 wordt na de kerst 

verwacht. Dan is duidelijk of zonnepanelen ook 

in 2015 op de lijst blijven staan.

Meer informatie vindt u ook op  

www.nieuwegein.nl/energiesubsidies en  

www.nieuwegein.nl/zonnepanelen.

U kunt ook contact opnemen met  

Marco Lünnemann, adviseur milieu via  

m.Lünnemann@nieuwegein.nl of  

tel 030 6071257

Op kruising 
Sluyterslaan  
begin 2015  
rotonde 
aangelegd
Op de kruising Sluyterslaan met de 

Richterslaan en de Hildo Kropstraat wordt in 

maart of april 2015 een rotonde aangelegd. 

Het kruispunt Sluyterslaan/Richterslaan staat 

al een langere tijd te boek als een gevaarlijk 

kruispunt. De gemeente Nieuwegein en het 

Bestuur Regio Utrecht (BRU) hebben daarom 

geld vrij gemaakt om hier een rotonde aan 

te leggen. Dit zal de veiligheid op de locatie 

verbeteren. Het zal een kleine rotonde 

worden met aanliggende fietsstroken zodat 

de fietsers en de brommers gescheiden 

worden van het overige verkeer. 

Na de aanleg van de rotonde worden er naast 

de rotonde drie bomen, een spierstruik en 

vlinderstruik aangeplant.

Om de rotonde te kunnen aanleggen, was het 

nodig om (eind oktober 2014) zes bomen te 

kappen en de beplanting te verwijderen aan 

de Noordoostkant van de kruising voor het 

flatgebouw. Daarnaast werden in de laatste 

week van oktober ook kabels en leidingen 

verlegd. Voor deze werkzaamheden werd de 

weg niet afgesloten. Voor de werkzaamheden 

in maart/april 2015 kan wel verkeershinder 

ontstaan. Er wordt bij de omleidingsroutes 

prioriteit gegeven aan het bereikbaar houden 

van de binnenstad. Als het nodig is, worden 

verkeersregelaars ingezet.
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Buslijn 74 zorgt voor snelle verbinding
Buslijn 74 (de lijn Zeist-Utrecht-Nieuwegein-

Vianen) is vanaf maandag 1 september 2014 

weer elk kwartier gaan rijden tussen Vianen 

en stadscentrum Nieuwegein. Als in juni 2015 

blijkt dat voldoende extra reizigers van lijn 74 

gebruikmaken, worden de toegevoegde ritten 

definitief in de dienstregeling opgenomen. Toen 

Qbuzz in december 2013 het stokje overnam 

van vervoerder Connexxion is buslijn 74 minder 

frequent ingezet. 

De gemeente Nieuwegein heeft tegen het 

minder vaak rijden van lijn 74 bezwaar 

gemaakt bij BRU (Bestuur Regio Utrecht), de 

opdrachtgever voor het openbaar vervoer in 

deze regio. BRU heeft de klacht aangekaart 

bij Qbuzz en gevraagd om de oorspronkelijke 

situatie te herstellen. BRU heeft daar wel de 

voorwaarde aan verbonden dat het aantal 

reizigers toeneemt. 

Op het busstation Vianen Lekbrug biedt 

lijn 74 goede overstapmogelijkheden op de 

snelbussen naar Dordrecht, Gorinchem, Breda 

en Oosterhout. Het is bijna altijd sneller en 

goedkoper om via Vianen Lekbrug naar deze 

plaatsen te reizen dan via Utrecht Centraal.  

Kijk ook op www.u-ov.info

Nieuwegein 
verduurzaamt 
samen
Een aantal ondernemers, inwoners, maat-

schappelijke organisaties en de gemeente 

Nieuwegein heeft de handen ineen geslagen 

om verduurzaming te versnellen. Wilt u weten 

wat voor ú de beste aanpak is voor duurzaam 

ondernemen? Wilt u uw ervaringen delen 

met andere ondernemers, maatschappelijke 

organisaties en de gemeente Nieuwegein? 

Kortom, wilt u bijdragen aan het stimuleren  

van een duurzame economische bedrijvigheid 

en het maatschappelijk betrokken ondernemen 

in Nieuwegein?

Word dan lid van het netwerk Samen Duurzaam 

Nieuwegein! Meld u aan op  

www.samenduurzaamnieuwegein.nl 

Het streven is om begin 2015 circa 50 onder-

nemers en maatschappelijke organisaties 

verbonden te hebben aan dit netwerk. Bij het 

bereiken van 50 betrokken partijen organiseert 

het netwerk een kennismakingsbijeenkomst. 

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 (midden voor op de foto)

Adviseur ondernemerszaken

030 – 607 1454

a.verbeek@nieuwegein.nl

Barbara Timmermans (uiterst rechts op de foto)

Adviseur ondernemerszaken

030 – 607 1448

b.timmermans@nieuwegein.nl

Dionne Baaré (midden achter op de foto)

Adviseur kantorenaanpak

030 – 607 1564

d.baare@nieuwegein.nl 

Eckhardt Regeer (uiterst links op de foto)

sr. Beleidsadviseur economische zaken

030 – 607 1434

e.regeer@nieuwegein.nl

U kunt ons ook bereiken via 

ondernemen@nieuwegein.nl. Op de 

vernieuwde site 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

Oplage 5.100

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

uw contact bij gemeente Nieuwegein
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