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Een bijzonder verenigingsjaar...

ORGANISATIE

“Wat een vreemd verenigingsjaar hebben we achter de rug. Het begon redelijk normaal, maar vanaf begin maart werd alles
 nders. Ook voor Lindus! De dames van het secretariaat werkten de eerste weken vanuit huis en onze vergaderingen verliepen via
a
Zoom of Microsoft Teams. Er vervielen ook Happy Hours. We moesten allemaal aan de nieuwe werkelijkheid wennen.
Gelukkig konden we in september bij Markant in Braamt weer een Happy Hour organiseren. Een compliment voor de organisatie,
maar ook voor onze leden die zich keurig aan de voorschriften hielden. Dennis van der Geest was bereid om zijn verhaal twee keer
te doen zodat de groepen niet te groot werden. Een mooi succes in de nieuwe werkelijkheid.
Door de corona-crisis zijn er bedrijven die het goed doen, maar ook bedrijven die het moeilijk hebben. Wij als Lindus willen onze
leden helpen door ze ons netwerk aan te bieden en door korting te geven op de contributie van het nieuwe verenigingsjaar. We
hebben de afgelopen periode gebruikt om diverse leden en potentiële leden te bezoeken. Ondanks de moeilijke tijd stijgt ons
ledenaantal wel en daar zijn wij als bestuur zeer content mee.
Wat er verder is gebeurd? Toch nog veel. We hadden meerdere keren bestuurlijk overleg met de vijf Liemerse
gemeenten en lieten de stem van de ondernemer op diverse overlegmomenten in de Liemers horen. En
het is gelukt om de Liemerse Ambassade op te richten. Wij als Lindus hebben een plaats in het uit
zeven personen bestaande bestuur verworven. Net als een ondernemer, waardoor het bedrijfsleven
wordt vertegenwoordigd door twee personen.
Afgelopen verenigingsjaar was ons jubileumjaar, maar door corona zijn alle activiteiten door
geschoven naar volgend jaar.
Hopelijk wordt alles binnenkort weer wat ‘normaler’…
Uw voorzitter

“Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met het doorlichten van de
organisatie. Door middel van strategiesessies, waar elders in het
jaarverslag wat meer over te lezen valt, hebben we ook de bestuurs
functies onder de loep genomen. Ik ben secretaris en dat is vooral een
functionele rol die je nu eenmaal op de stukken van de Kamer van
Koophandel moet invullen en die bepaalde werkzaamheden vraagt.
Praktisch gezien gaan we de bestuursfuncties naast op thema’s ook
gerichter op gebieden invullen. Alle bestuursleden worden gekoppeld
aan een gemeente, waardoor de lijntjes korter worden en er een stuk
herkenbaarheid ontstaat. Mijn focus ligt voortaan bijvoorbeeld op de
gemeente Montferland en dan met name de bedrijventerreinen daar.
Dat betekent dat ik voor gemeente, stakeholders en platform
coördinator aanspreekpunt ben. Hierdoor houden we korte lijnen met
ondernemers. Deze nieuwe structuur rollen we nu uit.
Verder was het natuurlijk een jaar met twee gezichten. Voor corona en
na corona. Covid-19 heeft voor een ‘nieuw normaal’ gezorgd. Er zijn
minder bijeenkomsten gehouden, we gingen vergaderen op afstand
en we moeten nu kijken hoe het verder gaat. Belangrijk is wel dat
wanneer we iets organiseren, het ook echt een meerwaarde voor onze
leden is.”

FINANCIËN
“Het was een bijzonder verenigingsjaar. Een jaar met twee gezichten: ook financieel. Tot maart draaiden we prima. Financieel hadden
we de zaakjes mooi op orde. Rabobank Arnhem en Omstreken
verlengde de sponsorovereenkomst met Lindus en het aantal leden
groeide voor het derde jaar op rij. We naderden de 250 leden. Maar
vanaf maart werd alles anders. Ons jubileumfeest ging niet door en
we konden geen bijeenkomsten meer organiseren. De omstandig
heden lieten dat niet toe. Doodzonde, maar begrijpelijk. Als bestuur
proberen we ons financiële plaatje jaarlijks op nul uit te laten
komen. Wij willen geen geld overhouden. Maar dat gebeurde nu
natuurlijk wel omdat er vanaf maart geen bijeenkomst meer is geweest. Daarom hebben we besloten om onze leden in het nieuwe
verenigingsjaar 25 procent korting te geven. En verder is het af
wachten hoe alles zich gaat ontwikkelen en hoe het met onze leden
verder gaat, een aantal bedrijven heeft het best moeilijk.”

Sjef Holland,
penningmeester

Cris van Arkelen,
secretaris

Henk Dekker

Portefeuillehouder Algemene zaken & Bekendheid

BEREIKBAARHEID, INFRASTRUCTUUR

“De doortrekking van de A15 vormde een belangrijk onderwerp het afgelopen jaar. In de op initiatief van Lindus en VNO-NCW opgezette Mobiliteitstafel A15 werd hier uitgebreid over gesproken. In fase één probeerden we invloed uit te oefenen op de aanbesteding. Of we daadwerkelijk invloed
hebben gehad durf ik niet te stellen, maar we zijn wel goed op de hoogte gehouden. Inmiddels zitten we in de fase dat we met de
aannemer om de tafel willen om de hinder tijdens de aanleg zo acceptabel mogelijk te maken. Als er meer duidelijkheid is, gaat
dat gebeuren samen met gemeenten en ondernemers. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in gang gezet.
Een ander probleem vormde de filevorming op de A12. We overlegden met Rijkswaterstaat over gelden om maatregelen te
nemen, zoals fietspromotie of spitsbussen. Maar door corona werd het rustiger op de snelweg. Dit onderwerp ligt nu even stil
en we weten niet wat er van het thuiswerken overblijft. Andere zaken waar ik me mee bezig heb gehouden zijn Logistiek
Innovatiehuis Liemers Achterhoek en de jaarlijkse
Techniekdag, die helaas niet doorging. Het
was een vreemd jaar.”

Henk Dekker kijkt in zijn voorwoord terug op
het afgelopen verenigingsjaar. Dat doet hij
ook op de film achter deze QR-code.

ALGEMENE ZAKEN

& BEKENDHEID

Lindus op de kaart
Lindus timmerde volop aan de weg. We werkten niet alleen met (lokale) overheden samen, maar
ook met organisaties zoals De Liemers Helemaal Goed, The Economic Board, VNO NCW, het
Economisch Euregionaal Netwerk (EEN), Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt de Liemers en de
regionale MKB- en ondernemersverenigingen.

& LOGISTIEK

COLOFON
Concept & realisatie Bureau de Clou
Tekst Sjoerd Geurts, Lindus
Fotografie Jacques Kok
Productie 10+ Advies & Coördinatie

Stefan de Jong,
vice-voorzitter

DUURZAAMHEID

& INNOVATIE

YOUNG LINDUS

“We hebben het afgelopen verenigingsjaar mooie stappen gezet richting een duurzamer ondernemersklimaat in de Liemers. Het thema Regie op
Energie - dat energiebesparende maatregelen bij bedrijven in beeld brengt en in uitvoeringsplannen vertaalt, blijft onverminderd doorgroeien.
Inmiddels hebben zich al meer dan zeventig bedrijven aangemeld. Steeds meer ondernemers zijn zich er bewust van dat ze kunnen besparen op het
energieverbruik, beseffen dat ze hun energiecontracten kunnen aanpassen en hebben energiebesparende maatregelen doorgevoerd.
Ook de Groene Allianties ontwikkelt zich door. Er zijn projecten opgestart rond mobiliteit, waterstof en een regionaal warmte- en energieplan.
We gaan hier in de nabije toekomst mooie dingen van zien.”
Nicole Heuff, bestuurslid

Het secretariaat van Lindus is te vinden in het pand van Stolwijk
Kelderman op bedrijventerrein Mercurion in Zevenaar. Dit is het
centrale hart van de vereniging. Van hieruit coördineren wij de contacten met onze leden, organiseren wij de bijeenkomsten, bepalen
we de inhoud van ledenmagazine DUS en vergadert het bestuur.
Sinds 1 oktober 2019 is Judith Bronkhorst medewerker Secretariaat
en Relatiebeheer. Renate Berndsen verzorgt PR en communicatie.
Dit jaar moesten wij diverse bijeenkomsten annuleren. Per telefoon,
e-mail en via nieuwsbrieven hielden we contact met onze leden. Er
was grote belangstelling voor de digitale bijeenkomst die we samen
met RCT Gelderland organiseerden. We staken onze leden een hart
onder de riem met een videoboodschap van onze voorzitter en een
lekkere paasattentie. Het jubileumfeest is verplaatst naar het komende seizoen maar desondanks stonden we even stil bij ons jubileum
door onze leden het boekje ‘Never waste a good crisis’ aan te
bieden.

ARBEIDSMARKT
ONDERWIJS

&

“Op mijn portefeuille is ondanks Covid-19 best veel gebeurd. Het
verbeteren van de samenwerking met en de afstemming tussen
bedrijfsleven en verschillende opleidingsniveaus is een speerpunt
van Lindus. Een voorbeeld van een project waarin we stappen hebben gezet, is de verbetering van het technisch onderwijs. Het project
STERA techniekonderwijs (www.stera-leerroute.nl) is daadwerkelijk
in de Liemers van start gegaan. Het bijzondere is dat we ons richten
op vmbo-leerlingen, die in de praktijk gaan leren bij een aantal
Liemerse opleidingsbedrijven in de installatiewereld, bouw, en
metaal. De leerlingen voeren opdrachten en keuzevakken uit bij de
bedrijven zelf, onder begeleiding van ervaren beroepsmensen.
Verder is het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt de Liemers, waar
ik namens Lindus in het dagelijks bestuur zat, opgegaan in de
Liemerse Ambassade. Een prachtig samenwerkingsverband in de
Liemers waar veel samenkomt. Een thema in de Liemerse
Ambassade is bijvoorbeeld de maakindustrie. Er is inmiddels een
succesvolle aanvraag gedaan in het kader van het Techniekpact om
techniek en technologie in deze regio verder op de kaart te zetten.
Tenslotte hebben we een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid
van een IT opleidingsbedrijf in de regio. Door veel krachten
te bundelen gaat deze er daadwerkelijk komen.”
Harald Wiggers, bestuurslid

SECRETARIAAT

In dit verenigingsjaar nam Erik Hendriks bij Young Lindus de voor
zittershamer over van Koen Klaasen. Young Lindus verbindt jonge
ondernemers en ‘young potentials’ met elkaar. Young Lindus is,
ondanks het natuurlijke verloop van leden, een groeiende, actieve
club met ongeveer 110 leden. Met Young Lindus biedt Lindus jong
talent een interessant netwerk om kennis te vergroten en nieuwe
contacten op te doen. Regelmatig worden er spraakmakende bijeenkomsten en events georganiseerd.
Erik Hendriks: “Het afgelopen verenigingsjaar gaat de boeken in als
een jaar waarin wij de doelen van Young Lindus niet optimaal hebben kunnen behalen. Door Covid-19 zijn er welgeteld twee bijeenkomsten geweest: Het bezoek aan de rechtbank en het Happy Hour
met het onderwerp ‘Millennials op de Werkvloer’. Echter, wat in het
vat zit, verzuurt niet!”
Erik Hendriks,
Voorzitter Young Lindus

Renate Berndsen (rechts), PR & Communicatie
en Judith Bronkhorst, secretariaat & ondersteuning

VEILIGHEID
“Afgelopen verenigingsjaar stond in het teken van het herverbinden
van de partijen in het Liemerse veiligheidsdomein. Door wijzigingen
in de organisatie bij gemeente en politie waren contacten tussen
ondernemers en private beveiliging enerzijds en de lokale overheid
anderzijds wat verwaterd. Met een vernieuwd convenant, waarbij
ook de brandweer betrokken is, proberen we de informatiedeling
onderling weer te versterken.
Een goed voorbeeld hiervan is de signaleringsfunctie die de collectieve beveiliging van Securitas vervult richting de politie bij opvallende
zaken op de Liemerse industrieterreinen. Door een overleg te organiseren waar wijkagenten en surveillanten van Securitas aanschoven,
zijn de contacten verbeterd.
Naast de fysieke veiligheid op de bedrijventerreinen wordt digitale
veiligheid steeds belangrijker. Op het Happy Hour van oktober 2019
hebben we hier in samenwerking met SBBL/Bello en Platform Veilig
Ondernemen op een aansprekende manier aandacht aan kunnen
besteden.
Het voorbije verenigingsjaar kwam door Covid-19 stilletjes ten einde.
Veel bijeenkomsten gingen niet door. Desondanks liepen de contacten met gemeente, provincie en andere ondernemersverenigingen
wel gewoon door. Belangenbehartiging voor Liemerse ondernemingen laat zich niet stoppen door Covid-19. Op afstand bleek er veel
mogelijk.”
Erik Hendriks, bestuurslid

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 g emaakt
met een r edactiecommissie.

STRATEGIE LINDUS
Het afgelopen verenigingsjaar heeft Lindus diverse strategiesessies gehouden waarin de richting en structuur binnen de vereniging onder de loep is
genomen. Bestuurslid Cris van Arkelen: “De wereld verandert en dan is het goed te kijken of de thema’s waar Lindus zich op richt nog actueel zijn.
Het bestuur heeft met de inhoud van het onderzoek Toekomstbestendige Bedrijventerreinen en na gesprekken met Stakeholders geconcludeerd dat
de thema’s niet aangepast hoeven te worden, maar dat er wel wat mag veranderen in de
wijze waarop we zaken aanpakken. Daarom is besloten om meer vraaggericht in
plaats van themagericht aan de slag te gaan. Gemeenten verschillen van elkaar
en het onderzoek Toekomstbestendige Bedrijfsterreinen geeft aan dat er op
de verschillende bedrijventerreinen vaak andere thema’s spelen die aandacht nodig hebben. Dus wanneer er op een bedrijventerrein ergens
specifiek behoefte aan is, willen wij - bestuur en platformcoördinator voortaan gerichter in actie komen en rond de tafel gaan zitten met
gemeente en stakeholders. Waardoor we ook sneller kunnen acteren. Met
die gedachte is het ook goed dat de bestuursleden van Lindus voortaan aan
een gemeente worden gekoppeld zodat de lijntjes kort zijn en er snel ge
schakeld kan worden. Deze nieuwe structuur zijn we nu aan het uitrollen.”

LINDUS
OP DE KAART
MISSIE & VISIE
Missie
Lindus is de ondernemersvereniging voor bedrijven gevestigd op de
bedrijventerreinen in de Liemers. De missie van Lindus is:
• het bevorderen van een optimaal ondernemersklimaat;
• het met elkaar verbinden van ondernemers, overheden en o nderwijs;
• het aanbieden van een netwerkplatform.
Visie
Lindus is het proactieve en inspirerende platform voor vanzelfsprekende
samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijs ter bevordering van een optimaal ondernemersklimaat in de Liemers. Het b estuur
van Lindus agendeert de kwesties binnen 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 van de
Lindus-activiteiten op het gebied van belangenbehartiging samen. Bij
ontwikkelingen op een bedrijventerrein - denk aan revitalisering, fysieke of
digitale bereikbaarheid - wordt een werkgroep samengesteld, waarin ondernemers, gemeente en Lindus vertegenwoordigd zijn.
De lijntjes met de Liemerse gemeenten zijn kort. De bestuursleden hebben
regelmatig contact met bestuurders of ambtenaren bij thema’s die hun
portefeuille betreffen. Daarnaast is er in elke Liemerse gemeente jaarlijks
een bestuurlijk overleg met het college van burgemeester en wethouders en
het bestuur van Lindus.

Op basis van de missie en visie van Lindus hebben we zeven
portefeuilles samengesteld. Daarmee werken we vanuit verschillende
invalshoeken aan een optimaal economisch klimaat in de Liemers.
De portefeuilles zijn Algemene Zaken & Bekendheid, Organisatie,
Financiën, Bereikbaarheid - Infrastructuur & Logistiek, Duurzaamheid &
Innovatie, Arbeidsmarkt & Onderwijs en Veiligheid. Kennisdelen doen
we ook in samenwerkingsverbanden als De Liemers Helemaal Goed,
Groene Allianties de Liemers, The Economic Board, Logistiek
Innovatiehuis de Liemers-Achterhoek, De Liemerse Economische Raad,
Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) de Liemers,
RCT Gelderland en de MKB-verenigingen.

Lindus houdt elke derde dinsdag van de maand - met uitzondering
van juli, augustus en december - een Happy Hour voor onze leden.
Op deze avond stellen wij ze in de gelegenheid informele contacten te
leggen om zo tot een vruchtbare uitwisseling van informatie en ideeën
te komen. Deze bijeenkomsten resulteren regelmatig in nieuwe
business-to-business relaties. Naast de maandelijkse bijeenkomsten
wordt regelmatig een kleinschaligere bijeenkomst georganiseerd. Dit
seizoen hebben we bijvoorbeeld een themabijeenkomst gehouden
met als onderwerp ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’. Ook organiseerden
we een raadsledendiscussie. Bestuurders kunnen hun werk pas goed
doen wanneer ze weten wat er speelt. Voor de raadsledendiscussie
worden alle Liemerse raadsleden uitgenodigd om in gesprek te gaan
met ondernemers over voor ondernemers belangrijke thema’s.

Westervoort
1 Het Ambacht
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
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
Pannerden
22 Industrieterrein Pannerden
Herwen
23 Industrieterrein Herwen
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

INITIATIEVEN LINDUS
Liemerse samenwerking

In de Liemers wordt steeds meer samengewerkt. De nieuwe Liemerse Ambassade is daar een mooi voorbeeld van. De Liemerse
Ambassade gaat de Liemerse Economische Visie uitvoeren waar Wim Bless namens Lindus veel werk voor heeft verzet. Wim Bless:
“We hebben met het opzetten van de Liemerse Economische Agenda, het oprichten van een Liemers Economische Raad en het
vaststellen van één Liemerse Economische Visie al mooie stappen gezet. Er is behoefte aan meer samenhang en een ge
structureerde samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen de 3 O’s. De Liemerse Ambassade kan hiervoor zorgdragen.”
Lindus-voorzitter Henk Dekker maakt deel uit van het bestuur van de Liemerse Ambassade, dat zich als project- en netwerkorganisatie
gaat richten op de vier sterke Liemerse sectoren vrijetijdseconomie, logistiek, agrarische economie en maakindustrie. Binnen deze
sectoren wordt gestart met de drie programma’s economische vitaliteit en duurzaamheid, versterken human capital en profilering
en acquisitie. De bestaande organisaties POA de Liemers, De Liemers Helemaal Goed en de Liemers Economische Raad krijgen
een plek in de Liemerse Ambassade.
Wim Bless, bestuursadviseur Lindus

PLATFORM
ONDERNEMERSBELANGEN

Groene Allianties de Liemers

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 platformcoördinator, 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
We hebben afgelopen jaar belangrijke stappen
gezet in het overleg tussen Lindus, onder
nemers en de gemeente Duiven over de bereikbaarheid van bedrijventerrein Nieuwgraaf.
Gezamenlijk kwamen we tot een pakket van
maatregelen om de infrastructuur op het
bedrijventerrein aan te passen aan de huidige
verkeersdruk. Het plan is enkele weken geleden gepresenteerd aan de ondernemers van
het terrein en zal zo snel mogelijk worden
behandeld in de gemeenteraad.

Hercertificering KVO-B
Transportcentrum Babberich
Ondernemers op Transportcentrum Babberich
ondervinden dagelijks de positieve gevolgen
van het gezamenlijk doorlopen van het KVO-B
Traject: een veiliger en schoner industrieterrein en meer saamhorigheid onder de ondernemers. De werkgroep KVO-B, met daarin
ondernemers, politie, brandweer, gemeente
Zevenaar en Lindus, is dit jaar gestart met de
hercertificering van het Keurmerk Veilig
Ondernemen Bedrijventerreinen.

Tweede migrantenhotel Mercurion
In 2019 opende een eerste migrantenhotel op
bedrijventerrein Mercurion in Zevenaar. De
gemeente heeft een aanvraag gekregen voor
de vestiging van een tweede pension voor
arbeidsmigranten op dit terrein. Lindus heeft
bij haar leden geïnventariseerd of zij bezwaar
hebben tegen een tweede migrantenhotel. In
Zevenaar bestaat een groot tekort aan huis
vesting van arbeidsmigranten en omdat de
vestiging van het eerste migrantenhotel geen
overlast opleverde, zien leden geen reden om
op dit moment bezwaar aan te tekenen.

Groene Allianties de Liemers heeft als ambitie duurzaamheid in de Liemers te versnellen. Op
10 oktober 2019 tekenden we het ‘Eilands Energieverbond’. Samen met bestuurders van de steen
fabriek VanderSanden, woningstichting Vryleve, Wezendonk Zand en Grind BV, Wiek II, de HAN en
BKC bevestigden we daarmee onze gezamenlijke ambitie om op het Gelders E iland net zoveel
duurzame energie op te gaan wekken als er behoefte aan is. Helaas zijn deze plannen even on hold
gezet vanwege het toetsingskader van de gemeente Zevenaar.
Met de uitvoering van ‘Regie op Energie’ hebben we bij ruim zeventig bedrijven energiebesparende
maatregelen in beeld gebracht en in uitvoeringsplannen vertaald. Verder zijn we bezig met projecten rond
mobiliteit, waterstof, regionaal warmte- en energieplan, weg met de wegwerpeconomie en de stroomlijners.

Mobiliteitstafel A15

De Mobiliteitstafel A15 is een initiatief van Lindus en in samenwerking met VNO-NCW opgezet. Naast
ondernemersverenigingen Lindus, Veron, OKA en IG&D zijn ook Rijkswaterstaat, provincie Gelderland,
VNO NCW en het Logistiek Innovatiehuis Liemers Achterhoek vertegenwoordigd in dit overleg
orgaan. Er wordt vooral gesproken over de doortrekking van de A15. In fase één werd gekeken
naar het aanbestedingstraject. In fase twee, waarin we inmiddels zijn terechtgekomen, wordt met
de aannemer gekeken hoe de aanleg zo min mogelijk overlast voor de regio zal veroorzaken.
Rijkswaterstaat is enthousiast over de grote vertegenwoordiging van het bedrijfsleven. Het daadwerkelijke overleg in fase twee begint op het moment dat de Raad van State groen licht heeft
gegeven voor de doortrekking.

SBBL/Bello

SBBL/Bello bouwde afgelopen jaar verder. Met een stabiele deelname van circa 60% van de bedrijven,
wordt de collectieve beveiliging op Liemerse bedrijventerreinen breed gedragen. Dit heeft tot gevolg dat
de deelname betaalbaar blijft en dat de surveillance ‘s nachts en in het w
 eekend verzekerd is. Het blijft
een doelstelling om de overige 40% van de bedrijven ook te verbinden aan SBBL.
Naast deze vorm van beveiliging, krijgen wij vanuit de politie steeds meer signalen dat c riminaliteit
zich ontwikkelt op het gebied van ondermijning en cybercriminaliteit.
In oktober 2019 was cybercriminaliteit daarom het thema van het Lindus Happy Hour. Overleg met
ketenpartners op gebied van veiligheid op de bedrijventerreinen resulteerde in een h ernieuwde samenwerking, waarbij gemeenten, politie, brandweer en Lindus betrokken zijn.

Techniekdag de Liemers

Veel Lindus-leden hebben moeite met het aantrekken van technisch personeel. Om in de
toekomst te kunnen voldoen aan de vraag voor technische mensen, is het belangrijk om meer
jongeren te interesseren voor een beroep in de technische sector. Op de Techniekdag laten veel
bedrijven zien wat zij doen. Op deze wijze brengen wij jonge kinderen op een leuke manier in
contact met het vak techniek. De Techniekdag die op 18 april op de agenda stond bij Müller
European Truck & Trailer Care in Duiven, moest door de beperkende maatregelen rondom het
coronavirus geannuleerd worden. We werken aan een online campagne om dit najaar jongeren
digitaal te kunnen boeien voor het vak techniek. In 2021 hopen wij weer een Techniekdag de
Liemers te kunnen organiseren.

Mike Vierwind, Foursites
“Foursites is een creatief webbureau uit Didam. We maken online
oplossingen in de vorm van websites, maar ook apps of bijvoorbeeld webapplicaties.

HET LINDUSNETWERK
Lindus heeft een groot en interessant netwerk. Onze bijeenkomsten bieden leden
de gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen en business te genereren. De
kracht van Lindus en haar netwerk komt echter op veel meer manieren tot uiting.
Hieronder een willekeurige greep uit ons ledenbestand. We legden de ondernemers
de vraag voor hoe zij het afgelopen jaar hebben beleefd.

Oscar Klein, Klein Mechaniek
“Klein Mechaniek is gespecialiseerd in het ontwikkelen en vervaardigen van kunststof spuitgiet producten. Onze opdrachtgevers
zitten over de hele wereld. Het jaar begon mooi, maar het liep toch
allemaal wat anders. Door de lockdown kregen we bij de productie
te maken met uitval. Gelukkig konden we nog een paar mooie
ontwikkelprojecten doen, waardoor we voldoende continuïteit
creëerden. Op dit moment zien we gelukkig meer beweging in de
markt.
Ondanks de terugval in omzet hebben we tijdens de crisis besloten
om onze interne productie verder te optimaliseren en automatiseren. We hebben onze productiemogelijkheden uitgebreid omdat
we mogelijkheden zien om hiermee werk naar ons toe te halen.
Wij zijn als bedrijf gevestigd op Het Ambacht in Westervoort, waar
het afgelopen jaar de revitalisering speelde. Wij zijn daarover goed
geïnformeerd. Als ondernemers hebben we tijdens verschillende
bijeenkomsten veel inspraak gehad. Samen - ondernemers, Lindus
en gemeente Westervoort - hebben we iets moois neergezet.
Omdat er de afgelopen periode door corona geen bijeenkomsten
van Lindus zijn geweest, heb ik deelgenomen aan enkele online
activiteiten. Hopelijk komen we snel weer echt in contact met het
Lindus netwerk.”

Ron Brons, Veluwezoom Verkerk
Bouw en Vastgoedontwikkeling
“Veluwezoom Verkerk is een ontwikkelende bouwer. Als werkmaatschappij van VolkerWessels zijn we onderdeel van een groot concern, echter met de charme van een kleine bouwer. De laatste jaren
bouwen en ontwikkelen we steeds meer bouwprojecten rondom
onze thuisbasis Zevenaar, waardoor we steeds zichtbaarder worden in de regio.
Fashion Outlet Zevenaar, is een ontwikkeling die we samen met
Stable International hebben opgepakt. Achter de schermen zijn we
volop bezig met de voorbereidingen. Externe factoren zorgen op dit
moment helaas voor enige vertraging. Zoals besluitvorming omtrent de verbreding van de A12, de doortrekking van de A15, stikstofnormen en natuurlijk corona. In de oorspronkelijke planning
zou de outlet al in 2021 open gaan, maar dat is niet haalbaar.
Fashion Outlet Zevenaar wil nu graag medio 2021 starten
met de bouw.
Wij zijn bewust lid van Lindus, een belangrijke vereniging
binnen de regio. Niet alleen om kennis te delen, maar
ook om samen over ontwikkelingen in de regio en invloeden van buitenaf te sparren. Een goed netwerk en onderlinge binding helpt ons allemaal om nu en in de toekomst
samen sterk te staan.”

Loes van der Meijs-van de Laar,
burgemeester gemeente Doesburg
“Het afgelopen jaar was op alle vlakken zeer bijzonder. In het crisisteam Corona en de taskforce Goed thuis in Doesburg (1,5 meter
werkgroep) was er continue aandacht voor veilig wonen, werken,
recreëren en ondernemen. Doesburg is een toeristisch stadje en we
hebben besloten om het winkelgebied autovrij te maken zodat de
lokale economie de ruimte kreeg.
We stonden veel in contact met onze ondernemers, we hebben een
lokale webshop onder de naam www.kooplokaaldoesburg.nl aangeboden aan de ondernemers en binnen team Werk en Inkomen is
er flink opgeschaald om alle TOZO aanvragen goed en tijdig te
verwerken.
Vanuit de gemeente Doesburg liggen er lijntjes met het bestuur van
Lindus. Het netwerk helpt ons om goed in contact te blijven met
ondernemers en collega’s uit de regio. Er spelen verder ook actuele
onderwerpen. Bijvoorbeeld de noodzaak die is ontstaan om snel te
digitaliseren. Daarom faciliteren we samen met de Stichting Centrum Belang Doesburg een aantal kennissessies over online ondernemen. Bijna elk bedrijf heeft een uitdaging door de crisis. Het
mooie van ondernemerschap is dat we hierdoor ook weer mooie
nieuwe initiatieven zien ontstaan.”

Afgelopen tijd was een bizarre periode door corona. We wisten
aanvankelijk niet wat ons allemaal te wachten stond. Uiteindelijk is
het toch een ontzettend drukke periode geweest. We merkten dat
grote klanten, die normaal het marketingbudget ook gebruiken
voor beurzen, evenementen en incentives, hun budgetten nu online
gingen aanwenden. Midden in de coronacrisis hebben we zelfs vijf
nieuwe collega’s aangenomen.
Het thuiswerken is in onze branche goed te doen. De eerste vier
maanden na de uitbraak werkte iedereen volledig thuis. Op dit
moment wordt er ook weer gedeeltelijk op kantoor gewerkt.
We zijn met Foursites nog niet zo lang lid van Lindus. Inmiddels zijn
we wel bezig met de eerste offerte voor new business voor een
ander Lindus-lid. Helaas zijn er in verband met corona geen bijeenkomsten geweest, dus het netwerken met andere leden van Lindus ligt even stil. We wachten rustig het moment af dat we elkaar
weer in goede gezondheid mogen
ontmoeten.”

Maarten Leuverink, Media Markt Duiven
“De tijd vliegt. Het is alweer 5,5 jaar geleden dat we onze deuren openden op retailpark
Centerpoort Nieuwgraaf. Een perfecte stek. We meten ons qua omzet regelmatig met de
‘MediaMarkten’ in de grootste steden van Nederland. Onze bezoekersaantallen stijgen.
Dat betekent tegelijkertijd dat de capaciteit van het wegennetwerk op de proef gesteld wordt. Met collega-ondernemers hebben we al eerder aandacht gevraagd
voor het mogelijk vastlopen van verkeer in de drukke weekenden. Er is soms geen
doorkomen aan. Bij dit vraagstuk hebben we de hulp van Lindus ingeroepen. Zowel
qua inhoud als om wat meer aandacht voor onze verkeersproblematiek te krijgen.
Het resultaat is zeer positief. We hebben samen met een aantal retailers, Lindus en de
gemeente Duiven constructieve gesprekken gevoerd, die hebben geleid tot een gezamenlijk plan om een betere doorstroming van verkeer op de Nieuwgraaf te realiseren. Alle
partijen kunnen zich vinden in het voorstel dat er nu ligt maar de financiën rond krijgen blijkt
in deze tijden van bezuinigingen nog een hele uitdaging.

