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‘WEER MEER FYSIEKE ONTMOETINGEN’
“Vorig jaar begon ik mijn voorwoord met de woorden ‘wat een vreemd verenigingsjaar hebben we achter de rug’. Die sprak ik uit met de hoop dat het allemaal snel beter zou
worden. Maar dat bleek niet echt het geval. Corona blijft voorlopig deel van ons leven uitmaken.
Gelukkig gloort er wel wat meer licht aan de horizon. We hebben op de valreep van het vorige verenigingsjaar twee fysieke happy hours mogen organiseren. De bijeenkomst bij Zaal
Gieling in Groessen en de wandeling over Het Ambacht in Westervoort smaakten naar meer. Digitaal is soms handig, maar elkaar echt in de ogen kunnen kijken blijft onvervangbaar.
In een jaarverslag kijk je ook wat breder terug op het afgelopen

bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf. Op verzoek van de ge-

legden regelmatig met de bedrijfscontactfunctionarissen in de

verenigingsjaar. Bijvoorbeeld vanuit mijn portefeuille Algemene

meente Zevenaar maken we sinds kort deel uit van de werkgroep

Liemers, we schoven aan bij de Liemerse colleges in het Bestuurlijk

zaken & Bekendheid. Naast de veelal digitale bijeenkomsten konden

Tatelaar-Hengelder. Een werkgroep waar ook ondernemers in plaats

Overleg en wisselden in het Platform Ondernemersbelangen

we onze taak als belangenbehartiger goed invullen. Een paar voor-

gaan nemen en waar we bijvoorbeeld kijken naar de kop van

nieuws uit met onze platformcoördinatoren.

beelden op een rijtje.

Hengelder. Die vormt straks vanaf de nieuwe A12 op- en afrit de

In samenwerking met Truckparking Duiven en de gemeente Duiven

toegangspoort naar Zevenaar en de Liemers.

Tot slot spreek ik de wens uit dat we een

hebben we ervoor gezorgd dat er aanwijsborden zijn geplaatst langs

wat normaler verenigingsjaar krijgen. Het

de A12, zodat de parking beter vindbaar is. In diezelfde gemeente zijn

Corona of geen corona, we waren het afgelopen verenigingsjaar als

wordt mijn tiende jaar als voorzitter.

we nauw betrokken bij het oplossen van de verkeersproblemen op

vanouds actief op het gebied van belangenbehartiging. We over

Daarna zit mijn termijn er op.

Henk Dekker
Voorzitter Lindus, Portefeuillehouder Algemene zaken & Bekendheid

ALGEMENE ZAKEN & BEKENDHEID
Lindus op de kaart

Ambassade, The Economic Board, VNO NCW, RCT Gelderland, het

Lindus timmerde volop aan de weg. We werkten niet alleen met

Economisch Euregionaal Netwerk (EEN) en de regionale MKB- en

(lokale) overheden samen, maar ook met organisaties zoals De Liemerse

ondernemersverenigingen.

ORGANISATIE
“We hebben wederom een verenigingsjaar beleefd met beperkin-

Per 1 oktober zouden er binnen het bestuur een aantal mutaties

gen. Gelukkig konden we wel weer wat meer activiteiten organi

plaatsvinden. Door COVID-19 bleek het problematisch om op zoek

seren en ontstond er daardoor meer interactie met onze leden.

te gaan naar opvolgers. We hebben een vorm gevonden om mini-

COVID-19 heeft niet echt invloed gehad op mijn portefeuille. Als

maal een jaar langer met elkaar door te gaan. Op deze manier

secretaris moeten de wettelijke en organisatorische zaken allemaal

kunnen wij als bestuur het komende jaar de nieuwe samenstelling

gedaan worden. Gelukkig hebben we bij Lindus een professioneel

vorm gaan geven. Door veranderingen in mijn baan bij Rabobank,

secretariaat en hoeven wij als bestuur alleen maar te adviseren.

ben ik fysiek minder vaak in de Liemers aanwezig. Ik ga vanuit

Verder gebeurde er meer. De twee jaar geleden ingezette bewe-

Rabobank de gehele mkb-advisering in Gelderland-Zuid aansturen.

ging om meer in overleg te gaan met gemeentes is doorgetrokken

Desalniettemin ben ik vast van plan dit te blijven combineren met

en onze platformcoördinatoren worden steeds nadrukkelijker

mijn rol in het bestuur van Lindus. Of dat lukt, zal de toekomst

betrokken bij de actualiteit. Dat is een mooie ontwikkeling.

uitwijzen.”

‘GELUKKIG KONDEN WE WEER WAT MEER ACTIVITEITEN ORGANISEREN EN
ONTSTOND ER DAARDOOR MEER INTERACTIE MET ONZE LEDEN’

Cris van Arkelen
secretaris

FINANCIËN
“We hebben een verenigingsjaar achter de rug waarin we nage-

Naast financiën houd ik me vanuit mijn portefeuille ook met de

noeg alles digitaal hebben moeten doen. De ledenbijeenkomsten,

Lindus-bijeenkomsten bezig. Omdat die grotendeels digitaal

maar ook de bestuursvergaderingen vonden op deze manier

moesten plaatsvinden, hebben we wat meer uitgepakt met aan-

plaats. Omdat het een jaar was met veel beperkingen, hebben we

sprekende namen. Dat is in de smaak gevallen, zo kregen wij te

de leden een flinke korting gegeven op hun contributie. Feitelijk

horen. We hebben inmiddels gelukkig weer mogen proeven aan

gaven we het overschot dat door de pandemie ontstond terug.

live-bijeenkomsten. Ik hoop dat deze lijn doorgetrokken wordt en

Een mooie constatering is de betrokkenheid van dezelfde leden.

dat we elkaar weer snel in een normale wereld met een biertje of

Het ledenaantal is in deze vreemde tijd toch licht gestegen.

wijntje in de hand kunnen ontmoeten.”

‘WE HEBBEN EEN VERENIGINGSJAAR ACHTER DE RUG
WAARIN WE NAGENOEG ALLES DIGITAAL HEBBEN MOETEN DOEN’

Sjef Holland
Penningmeester

BEREIKBAARHEID, INFRASTRUCTUUR & LOGISTIEK
“Veel zaken binnen mijn portefeuille staan vanwege de pandemie

verzekerd! Verder zijn we actief met een lobby om als eerste te

op een wat lager pitje. We praten bij de Mobiliteitstafel A15 nog

starten met het verbreden van de A12. Daarbij houden we de vinger

steeds over de plannen om de A15 door te trekken, de A12 te

aan de pols waar het gaat om de ontwikkelingen iets verderop

verbreden en maatregelen die nodig zijn om dit goed in te passen.

rond de IJsselbrug bij Westervoort. Daar zijn vanwege onderhoud

De Mobiliteitstafel A15 is een initiatief van Lindus en in samen

minder rijstroken beschikbaar, maar we horen er bar weinig over.

werking met VNO NCW opgezet. Naast ondernemersverenigingen

We laten onze stem horen en ondersteunen ook de initiatieven en

Lindus, Veron, OKA en IG&D zijn ook Rijkswaterstaat, provincie

projecten bij de mobiliteitsmakelaar Arnhem-Nijmegen, die maat-

Gelderland, VNO NCW en Logistics Valley Liemers Achterhoek

regelen wil nemen om de verkeersdruk op de A12 te verbeteren.

vertegenwoordigd in de Mobiliteitstafel A15.

Bijvoorbeeld door mensen uit de auto te krijgen. Met de gemeente

We zitten niet stil. Ook niet nu de aanleg van de A15 is vertraagd.

Duiven en betrokken ondernemers proberen we extra geld vrij te

We hebben ons bij consortium GelreGroen, dat bestaat uit Dura

krijgen voor maatregelen die de verkeersproblematiek op be

Vermeer, BESIX, HOCHTIEF en John Laing, gemeld om mee te

drijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf verlichten. Op verschillende

denken over de uitvoering. Daar wordt gebruik van gemaakt is ons

fronten beweging dus.”

‘WE PRATEN BIJ DE MOBILITEITSTAFEL A15 NOG STEEDS OVER DE PLANNEN
OM DE A15 DOOR TE TREKKEN EN DE A12 TE VERBREDEN’

Stefan de Jong
vice-voorzitter

DUURZAAMHEID & INNOVATIE
“Het ondernemersklimaat in de Liemers krijgt een steeds duur

te vergroenen en verduurzamen. De Provincie Gelderland heeft

zamer karakter en wij als Lindus spelen daar een actieve rol in. Het

daar financiële ondersteuning voor vrijgemaakt. Onlangs werd op

thema Regie op Energie, dat energiebesparende maatregelen bij

‘t Holland een startbijeenkomst gehouden. Verder zijn we in over-

bedrijven in beeld brengt en in uitvoeringsplannen vertaalt, bleef

leg met Rabobank Arnhem & Omstreken om te kijken waar we

ook afgelopen jaar actueel. En Lindus was en is samen met onder

bedrijventerreinen in de Liemers verder kunnen verduurzamen.

andere Groene Allianties de Liemers en de gemeente Duiven nauw

Waar het gaat om de gemeente Duiven is daar ook MKB Duiven

betrokken bij de plannen om bedrijventerrein ’t Holland in Duiven

nauw bij betrokken. Er gebeurt dus veel.”

‘HET ONDERNEMERSKLIMAAT IN DE LIEMERS KRIJGT EEN STEEDS
DUURZAMER KARAKTER EN WIJ ALS LINDUS SPELEN DAAR EEN ACTIEVE ROL IN’

Nicole Heuff
Bestuurslid

ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS
Ook het afgelopen verenigingsjaar was ‘raar’. Toch hebben we op

Werkplek’, een ontmoetingsplek voor bedrijven, overheden en

mijn portefeuille ‘Arbeidsmarkt en onderwijs’ nieuwe stappen

kennisinstellingen in de Liemers, waar gezamenlijke vraagstukken

gezet.

kunnen worden opgepakt.

Het project STERA techniekonderwijs is in een nieuwe fase terechtgekomen. Met Stera richten we ons op de verbetering van het

De Week van de Techniek is verplaatst naar week 45. Op alle

technisch onderwijs in de Liemers. Inmiddels zijn leerlingen van

scholen in de Liemers, van basisonderwijs tot voortgezet onder-

Liemers College en Symbion in dat kader aan het werk gegaan bij

wijs, nemen leerlingen dan deel aan activiteiten op het gebied van

bedrijven zelf. Om te leren in de praktijk. Bij E-care in Duiven heb-

techniek.

ben we een arbeidstrainingscentrum opgericht, waar vier scholen

Verder onderzoeken we de mogelijkheden om een fieldlab op te

leerlingen naar toe sturen om te trainen in een echte werksituaties.

richten voor de maakindustrie in de Liemers. In september is

We zetten ook stappen met het Techniekpact. Met Lindus-adviseur

House of IT gestart. Dat is een opleidingsbedrijf voor en door de

Wim Bless ging ik in gesprek met ondernemers over ‘de Derde

arbeidsmarkt ICT, dus voor alle IT bedrijven.

‘WE ONDERZOEKEN DE MOGELIJKHEDEN OM EEN FIELDLAB OP TE RICHTEN
VOOR DE MAAKINDUSTRIE IN DE LIEMERS’

Harald Wiggers
Bestuurslid

LINDUS OP DE KAART
Missie

Visie

Lindus is de ondernemersvereniging voor bedrijven gevestigd op

Lindus is het proactieve en inspirerende platform voor vanzelf

de bedrijventerreinen in de Liemers. De missie van Lindus is:

sprekende samenwerking tussen ondernemers, overheden en

• het bevorderen van een optimaal ondernemersklimaat;

onderwijs ter bevordering van een optimaal ondernemersklimaat

• het met elkaar verbinden van ondernemers, overheden en

in de Liemers. Het bestuur van Lindus agendeert de kwesties bin-

onderwijs;
• het aanbieden van een netwerkplatform.

nen de thema’s, belegt deze bij een platform en participeert in de
dialoog. Het bestuur formuleert doelstellingen met betrekking tot
de kwesties en monitort de realisatie hiervan.

BELANGEN BEHARTIGEN

KENNISDELEN

NETWERKEN

In het platform Ondernemersbelangen komt een belangrijk deel

Op basis van de missie en visie van Lindus hebben we zeven

Lindus houdt elke derde dinsdag van de maand - met uitzondering

van de Lindus-activiteiten op het gebied van belangenbehartiging

portefeuilles samengesteld. Daarmee werken we vanuit ver-

van juli, augustus en december - een Happy Hour voor onze leden.

samen. Bij ontwikkelingen op een bedrijventerrein - denk aan

schillende invalshoeken aan een optimaal economisch klimaat

Op deze avond stellen wij ze in de gelegenheid informele contacten

revitalisering, fysieke of digitale bereikbaarheid - wordt een werk-

in de Liemers.

te leggen om zo tot een vruchtbare uitwisseling van informatie en

groep samengesteld, waarin ondernemers, gemeente en Lindus

De portefeuilles zijn Algemene Zaken & Bekendheid, Organisa-

ideeën te komen. Deze bijeenkomsten resulteren regelmatig in

vertegenwoordigd zijn.

tie, Financiën, Bereikbaarheid - Infrastructuur & Logistiek, Duur-

nieuwe b usiness-to-business relaties. Naast de maandelijkse bij

De lijntjes met de Liemerse gemeenten zijn kort. De bestuursleden

zaamheid & Innovatie, Arbeidsmarkt & Onderwijs en Veiligheid.

eenkomsten wordt regelmatig een kleinschaligere bijeenkomst

hebben regelmatig contact met bestuurders of ambtenaren bij

Kennisdelen doen we ook in samenwerkingsverbanden met

georganiseerd. Dit seizoen organiseerden wij bijvoorbeeld een

thema’s die hun portefeuille betreffen. Daarnaast is er in elke

organisaties zoals De Liemerse Ambassade, Groene Allianties

(digitale) themabijeenkomst OK! Methode. Een integraal organisatie-

Liemerse gemeente jaarlijks een bestuurlijk overleg met het colle-

de Liemers, Logistics Valley Liemers Achterhoek, The Economic

kundige methode waarmee organisaties geanalyseerd worden op

ge van burgemeester en wethouders en het bestuur van Lindus.

Board, VNO NCW, RCT Gelderland, het Economisch Euregionaal

economische, ecologische en sociale waarden.

Netwerk (EEN) en de regionale MKB- en ondernemers
verenigingen.

Westervoort
1 Het Ambacht

Pannerden
22 Industrieterrein Pannerden

Duiven
2 Seingraaf
3 De Corridor
4 InnoFase
5 Centerpoort-Noord
6 Centerpoort-Nieuwgraaf
7 Graafstaete
8 Centerpoort-Zuid
9 ’t Holland
10 De Nieuweling
11 Helhoek

Herwen
23 Industrieterrein Herwen

Giesbeek
12 Bedrijventerrein Giesbeek
Zevenaar
13 Mercurion
14 Zuidspoor
15 Tatelaar
16 Hengelder
17 Businesspark 7Poort
Babberich
18 Transportcentrum
Didam
19 Kollenburg
20 Fluun 1
21 Fluun 2

Lobith
24 Halve Maan
Spijk
25 Spijksedijk
’s-Heerenberg
26 Immenhorst
27 ’t Goor
28 Euregionaal bedrijventerrein
29 EBT II
Beek
30 Matjeskolk
Angerlo
31 De Koppeling
Doesburg
32 Beinum
33 Havengebied/Koppelweg
34 Verheullweg

VEILIGHEID
“Dit was mijn laatste jaar als bestuurslid van Lindus. In oktober

Veiligheid is en blijft een belangrijk onderwerp voor Lindus. Daar-

treed ik af. Het jaar stond natuurlijk in het teken van corona. Toch

om organiseren we in oktober een veiligheidsconferentie samen

hebben we op het gebied van veiligheid best wat stappen kunnen

met het Platform Veilig Ondernemen en SBBL. De afzonderlijke

zetten. Zo is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten met

bedrijventerreinen pakken het goed op. Zo wordt er op verschillen-

Liemerse gemeenten, politie, brandweer en de Stichting Belangen-

de terreinen gewerkt aan KVO-B trajecten (Keurmerk Veilig Onder-

behartiging Bedrijventerreinen de Liemers (SBBL). Met als belang-

nemen Bedrijventerreinen).

rijkste doel dat we elkaar nog meer informeren. Bijvoorbeeld op
het gebied van ondermijning en cybercrime. Nog te vaak horen we

Verder gaat het goed met de collectieve beveiliging van de Liemer-

- als er bijvoorbeeld een wietplantage wordt opgerold - dat bedrij-

se bedrijventerreinen door SBBL. In 2020 telden we maar elf

ven in de buurt al langer dachten dat er iets niet pluis was. Dankzij

incidenten bij de 368 aangesloten deelnemers. Hieronder vallen

deze samenwerkingsovereenkomst hopen we dat we elkaar sneller

ook inbraken. Dit jaar tot dusver slechts drie. Een mooi resultaat,

vinden en informeren om deze informatie ook uit te wisselen.

dat natuurlijk ook in de hand wordt gewerkt door de pandemie.”

‘WE HEBBEN EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GESLOTEN MET
LIEMERSE GEMEENTEN, POLITIE, BRANDWEER EN SBBL’

Erik Hendriks
Bestuurslid

Het bestuur stelde tijdens de ALV
Henk Vellekoop voor als
opvolger van Erik Hendriks.

SECRETARIAAT
Het secretariaat van Lindus is te vinden in het pand van Stolwijk

digitaal te organiseren. Met bijvoorbeeld Jos Burgers (‘Wacht niet

Kelderman op bedrijventerrein Mercurion in Zevenaar. Dit is het

op de wind, ga roeien’) en een digitaal bedrijfsbezoek aan Rensa

centrale hart van de vereniging. Van hieruit coördineren wij de

lukte het om ook digitaal de interesse van onze leden te wekken.

contacten met onze leden, organiseren wij de bijeenkomsten,

Maar wat was het fijn om onze leden in juni en juli weer persoon-

bepalen we de inhoud van ledenmagazine DUS en vergadert het

lijk te mogen begroeten voor het digitale ledenlaantje bij Zaal

bestuur. Sinds 1 december 2020 is Esther Buil medewerker

Gieling Groessen en de bedrijventerreinwandeling in Westervoort.

Secretariaat en Relatiebeheer. Renate Berndsen verzorgt de PR en

De belangenbehartiging ging daarnaast onverminderd door. Dank-

Communicatie.

zij de coronatestservice konden werkgevers in de Liemers hun

Het afgelopen verenigingsjaar begonnen we nog met een fysieke

werknemers sneller laten testen, waardoor de tijd dat een werk

bijeenkomst met Dennis van der Geest bij Markant in Braamt.

nemer thuis moest zitten in afwachting van de uitslag van een test

Vanaf oktober waren we genoodzaakt onze bijeenkomsten weer

aanzienlijk verkort werd.
Magazine DUS
Magazine DUS komt vier keer per jaar uit.
Met nieuws, achtergronden, interviews
en reportages. Leden mogen in DUS hun
nieuws plaatsen. DUS wordt gemaakt
met een redactiecommissie.

Renate Berndsen

Esther Buil

PR & Communicatie

Secretariaat & ondersteuning

YOUNG LINDUS
“Ook voor Young Lindus was het een verenigingsjaar met be

We hebben ook digitale bijeenkomsten gehouden, zoals de digitale

perkingen. Net voor de zomer hebben we onze enige fysieke bij-

cocktailworkshop. Alle deelnemers kregen een cocktailset thuis

eenkomst gehouden. We zijn gaan golfen bij Partycentrum Plok in

bezorgd en gingen samen met een professionele begeleider twee

Oud-Dijk. Gezellig om elkaar weer eens echt te zien. Er waren veel

verschillende cocktails maken. Erg leuk en gezellig.

nieuwe leden bij. Young Lindus is namelijk uitsluitend bedoeld

De commissie van Young Lindus is niet gewijzigd en bestaat uit

voor jonge ondernemers en ‘young’ potentials’ tot 40 jaar. Daar-

voorzitter Erik Hendriks (Hendriks Coffee), Marije Thijssen (Vink),

door zit er een continue verloop in het ledenbestand dat qua aan-

Tom Weijers (Wiggers Ross Advocaten) en Pierre Schreven (JAZO

tal wel redelijk constant blijft. Logisch. Young Lindus biedt jong

Zevenaar).”

talent een interessant netwerk om kennis te vergroten en nieuwe
contacten op te doen.

‘YOUNG LINDUS BIEDT JONG TALENT EEN INTERESSANT NETWERK
OM KENNIS TE VERGROTEN EN NIEUWE CONTACTEN OP TE DOEN’

Erik Hendriks
Voorzitter Young Lindus

PLATFORM ONDERNEMERSBELANGEN
De Liemers telt 34 bedrijventerreinen verdeeld over vijf gemeenten. Binnen het bestuur is ieder bestuurslid verantwoordelijk
voor de bedrijventerreinen binnen een bepaalde gemeente. Daarnaast heeft Lindus in iedere gemeente een platform
coördinator, die zich bezighoudt met zaken die spelen op de bedrijventerreinen. Bij bijzondere ontwikkelingen wordt een
efficiënte overlegstructuur gecreëerd in de vorm van een werkgroep waarin ondernemers, gemeente en Lindus plaatsnemen.
Het Platform Ondernemersbelangen is een gezamenlijk overleg met alle platformcoördinatoren, de bedrijfscontactfunctionarissen van de Liemerse gemeenten en het bestuur van Lindus. Vanuit het platform zet Lindus zich in op de bedrijventerreinen.
Enkele voorbeelden:

OVERLEG INFRASTRUCTUUR
NIEUWGRAAF

HERCERTIFICERING KVO-B
TRANSPORTCENTRUM BABBERICH

TRUCKPARKING
CENTERPOORT NOORD

We hebben afgelopen jaar belangrijke stappen gezet in het overleg

Ondernemers op Transportcentrum Babberich ondervinden

Steeds meer chauffeurs parkeren hun vrachtwagen op de Duivense

tussen Lindus, ondernemers en de gemeente Duiven over de

dagelijks de positieve gevolgen van het gezamenlijk doorlopen

Truckparking, die ruim drie jaar geleden is geopend. Met als doel om

bereikbaarheid van bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf.

van het KVO-B Traject met als doel een veiliger en schoner

de parkeeroverlast elders in de regio tegen te gaan. Toch is deze voor-

Gezamenlijk kwamen we tot een pakket van maatregelen om de

industrieterrein en meer saamhorigheid onder de onderne-

ziening nog te weinig bekend, vinden betrokkenen. Stefan de Jong is

infrastructuur op het bedrijventerrein aan te passen aan de huidi-

mers. Dit jaar is dankzij de werkgroep KVO-B, met daarin on-

namens het bestuur van Lindus belast met de portefeuille bereikbaar-

ge verkeersdruk. De gemeente en ondernemers buigen zich nu

dernemers, politie, brandweer, gemeente Zevenaar en Lindus,

heid. “De Truckparking zou een veel groter succes kunnen zijn als de

over de financiering van het plan.

het bedrijventerrein opnieuw gecertificeerd.

communicatie beter ter hand wordt genomen. Zodat bijvoorbeeld een
Duitse of Hongaarse chauffeur meteen ziet waar hij kan parkeren.
Samen met Rijkswaterstaat kijken we hoe dit beter kan. Inmiddels zijn

WERKGROEP TATELAAR/HENGELDER

er al extra borden langs de A12 geplaatst.”

Op bedrijventerreinen Tatelaar, Hengelder en 7Poort gaat de komende jaren veel gebeuren. Lindus en de gemeente Zevenaar zijn in gesprek

steun van de Europese Unie en de provincie.

met ondernemers om te inventariseren wat zij belangrijk vinden bij de ontwikkeling van dit gebied. Met als uiteindelijk doel toekomst
bestendige bedrijventerreinen waar het goed ondernemen is.

Truckparking Duiven werd in januari 2018 geopend, met financiële

INITIATIEVEN
LIEMERSE AMBASSADE

GROENE ALLIANTIES DE LIEMERS

CORONATESTSERVICE

‘Gevraagd en ongevraagd adviseur’

In het najaar van 2020 liepen de wachttijden voor het laten testen

“Lindus heeft zich ook in het afgelopen jaar sterk ingezet om de

van een werknemer op corona en het wachten op de uitslag, op

samenwerking in de Liemers tussen de 3 O’s (Ondernemers, On-

tot ruim een week. Reden voor Lindus om de coronateststervice

derwijs en Overheid) te versterken. De Liemerse Ambassade is een

op te zetten. Werknemers konden zelf thuis een test uitvoeren en

mooi voorbeeld en de eerste resultaten van deze nieuwe samen-

deze inleveren bij Shell tankstation Tatelaar in Didam. Een

werking worden zichtbaar. De vierde O die we binnen de Liemerse

koerier bracht de testen dagelijks naar het lab in Leeuwarden.

Ambassade geïntroduceerd hebben staat voor ‘Onze inwoners’ en

Ruim 500 tests werden uitgevoerd. Daarnaast werd in het voor-

zorgt voor nieuwe impulsen en energie. De Liemerse vlag wordt

Groene Allianties de Liemers versnelt duurzaamheid in de

jaar van 2021 op initiatief van T estcoronadirect.nl, het Ministerie

het symbool, die de lading van deze samenwerking ook dekt.

Liemers, vooral op bedrijventerreinen. Met de uitvoering van

van VWS en ondernemersvereniging Lindus een tijdelijke corona-

Door meer gezamenlijk op te treden, wordt het geluid van de

het programma ‘Regie op Energie’ zijn bij ruim honderd be

teststraat op bedrijventerrein Kollenburg geopend.

Liemerse ondernemers steeds beter gehoord. Op diverse fronten

drijven energiebesparende maatregelen in beeld gebracht en in

is Lindus zowel voor de lokale overheden als de Groene Metro-

uitvoeringsplannen vertaald. Medio februari 2021 is Groene

poolregio en de Provincie Gelderland een gewaardeerd ge-

Allianties samen met de gemeente Duiven en enkele onderne-

vraagd en ongevraagd adviseur. Bij die adviezen staat bij

mers begonnen met een nieuwe manier om piepschuim milieu-

Lindus altijd de vraag vanuit en het belang van onderne-

bewuster te verwerken. In dit project wordt het piepschuim

mers centraal.”

opgehaald, geshredderd en zónder waardeverlies geschikt
Wim Bless, bestuursadviseur Lindus

gemaakt als grondstof. We keken ook naar een manier waarop
ondernemers op een bedrijventerrein hun CO2-uitstoot kunnen
reduceren? Op bedrijventerrein ‘t Holland in Duiven werken we
al samen met de gemeente Duiven op het gebied van energie
besparen, duurzaam opwekken, bouwen aan klimaatadaptatie
en stimuleren van biodiversiteit. Groene Allianties de Liemers
stimuleert duurzame mobiliteit met een fietsChallenge A12,
waarbij ondernemers worden ondersteund bij slim reizen en
werken.

VOORUITBLIK
SBBL/BELLO

TECHNIEKDAG DE LIEMERS

Volle agenda voor het nieuwe verenigingsjaar

Veel Lindus-leden hebben moeite met het aantrekken van

In het nieuwe verenigingsjaar krijgen we eindelijk weer wat

technisch personeel. Om meer jongeren te interesseren voor

meer mogelijkheden om elkaar fysiek te ontmoeten. Ondanks

een beroep in de technische sector organiseert Lindus al een

de pandemie is ons ledenaantal de afgelopen jaren licht

aantal jaren - samen met VNO NCW Midden - Techniekdag de

gestegen en we streven er naar deze groei door te zetten. In

Liemers. Op de Techniekdag laten veel bedrijven zien wat zij

onze missie vormt het behartigen van de belangen van

doen. Op deze wijze brengen wij jonge kinderen op een leuke

Liemerse ondernemers onverminderd de rode draad.

manier in contact met het vak techniek. Ook dit jaar ging de
Techniekdag niet door. Samen met alle Techniekdagen in de

De Liemers is volop in beweging. De uitbreiding van bedrijven-

regio maakten wij zeven afleveringen van De Grote Megamini

terreinen in Duiven, Montferland en Zevenaar, de komst van

SBBL/Bello bouwde afgelopen jaar verder. Met een stabiele deel-

Techniekdag Quiz Challenge Spelshow. Een energieke spelshow

Fashion Outlet Zevenaar en het doortrekken van de A15 c.q. het

name van circa 60% van de bedrijven, wordt de collectieve beveili-

waarin leerlingen uit groep 8 van verschillende scholen de strijd

verbreden van de A12 zijn projecten die onze leden aangaan en

ging op Liemerse bedrijventerreinen breed gedragen. Dit heeft tot

aan gingen door vragen over techniek te beantwoorden. De

onze volle aandacht hebben.

gevolg dat de deelname betaalbaar blijft en dat de surveillance ‘s

afleveringen werden enthousiast ontvangen. Wij hopen in 2022

Samenwerking blijft belangrijk en krijgt steeds duidelijkere

nachts en in het weekend verzekerd is. Het blijft een doelstelling

weer een fysieke Techniekdag te organiseren.

vormen. Binnen de Liemerse Ambassade werken de vijf

om de overige 40% van de bedrijven ook te verbinden aan SBBL.

Liemerse gemeenten samen aan het verstevigen van het profiel

Naast deze vorm van beveiliging, krijgen wij vanuit de politie

van de Liemers.

steeds meer signalen dat criminaliteit zich ontwikkelt op het gebied van ondermijning en cybercriminaliteit.

Begin dit jaar is de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen,

In oktober 2021 zijn daarom Cybercriminaliteit en Ondermijning

als opvolger van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, van start

daarom wederom het thema van een Lindus Happy Hour. Overleg

gegaan. Dit samenwerkingsverband van achttien gemeenten

met ketenpartners op gebied van veiligheid op de bedrijven

heeft als doel het realiseren van groei èn het versterken van het

terreinen resulteerde in een hernieuwde samenwerking, waarbij

groene karakter van onze bijzondere regio. In Den Haag

gemeenten, politie, brandweer en Lindus betrokken zijn.

moeten ze weten waar we hier in de Liemers mee bezig zijn.
Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!
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