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“Het afgelopen verenigingsjaar konden we elkaar weer wat vaker 

ontmoeten. Dat betekende ook dat we aan de slag konden met de 

organisatie, mijn portefeuille binnen het bestuur van Lindus. In 

coronatijd zijn we als bestuur een jaar langer in functie gebleven, 

waardoor er nu wat meer wisselingen aankomen. We hebben 

kritisch gekeken naar de toekomst en continuïteit van Lindus, zijn 

zorgvuldig op zoek gegaan naar kandidaten en hebben goede 

opvolgers gevonden die passen bij de gevraagde profielen.

Verder hebben wij in overleg met SBBL de statuten van hen aan

gepast naar de huidige realiteit, waardoor SBBL autonomer kan 

opereren.

Waar het gaat om de missie en visie zijn we  voortgegaan op de 

ingeslagen weg en hebben we de directe  verbindingen met Lie

merse gemeenten en ondernemers gepoogd aan te halen. 

Voor mij komt er een einde aan vier jaar bestuurslidmaatschap. Dit 

heeft te maken met mijn baan bij Rabobank, waarin ik als  directeur 

MKB verantwoordelijk ben geworden voor de mkbadvisering in 

de grotere regio GelderlandZuid. Op de achtergrond blijf ik voor 

het bestuur van Lindus beschikbaar om de kennis uit mijn netwerk 

te ontsluiten voor de ondernemers. Ik heb het met veel  plezier 

 gedaan en ga de mensen en ondernemers in de Liemers  missen.” 

Het afgelopen jaar is er veel werk verzet en konden we weer 

 aanschuiven bij veel overlegplatforms en werkgroepen. Met mooie 

resultaten. Ik ben bijvoorbeeld trots op de bijdrage die Lindus heeft 

kunnen leveren aan het oplossen van de verkeersafwikkeling op 

bedrijventerrein CenterpoortNieuwgraaf in Duiven. Daar is de 

 verkeerssituatie rond Media Markt en IKEA sterk verbeterd. 

Ook vanuit mijn portefeuille Algemene zaken & Bekendheid was het 

fijn om weer veel mensen te kunnen ontmoeten. Dat maakt het een

voudiger om onze rol als belangenbehartiger goed in te vullen. We 

konden stappen maken in de bekendheid en bebording van 

 Truckparking Duiven, zodat de parking beter vindbaar is. Samen met 

de gemeente Zevenaar en een groep ondernemers hebben we ons 

ingezet om bedrijventerreinen Tatelaar en Hengelder nu echt aan te 

pakken. Er is een werkgroep gevormd en een groep ondernemers 

gaat de kar trekken. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de kop van 

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

toegangspoort naar Zevenaar. Maar ook onderwerpen als glasvezel, 

groen en  wateroverlast worden meegenomen. Studenten van de 

HAN doen op dit moment onderzoek naar het toekomstbestendig 

maken van deze terreinen. 

Zoals gezegd zit mijn termijn als voorzitter er op. Tien jaar heb ik 

Lindus in deze rol mogen dienen. Dank allemaal voor de prettige 

samenwerking.”

ORGANISATIE‘EEN REDELIJK NORMAAL VERENIGINGSJAAR’

 Cris van Arkelen 
                                                                                                                                          Secretaris

Henk Dekker 
Voorzitter Lindus, 
Portefeuillehouder 
Algemene zaken & Bekendheid 

‘WE HEBBEN KRITISCH GEKEKEN NAAR DE TOEKOMST 
EN CONTINUÏTEIT VAN LINDUS’

“Mijn laatste jaar als voorzitter van Lindus is gelukkig een redelijk normaal verenigingsjaar geworden. Zonder teveel coronabeperkingen. We begonnen met een prachtig jubileum-

feest bij Huis Bergh. Het vormde het startsein van een jaar, waarin we elkaar vaker konden ontmoeten. Gelukkig maar. Ik was eerlijk gezegd wel klaar met al dat videobellen. Ik kijk 

mensen liever recht in de ogen.

Het bestuur stelde tijdens de ALV 

Axel Jansen voor als 

opvolger van Henk Dekker.

In het verenigingsjaar 20222023 gaat Nicole Heuff 

de taken overnemen van Cris van Arkelen.



“We zouden het bijna vergeten, maar ook het afgelopen 

 verenigingsjaar speelde de pandemie een rol. Het had gelukkig 

amper invloed op het ledenaantal van Lindus. Dat bleef redelijk 

constant. Zo rond de 250 bedrijven zijn op dit moment aan

gesloten bij onze vereniging en dat is een prima aantal om de 

financiën op orde te hebben. Als penningmeester kijk ik dus 

 tevreden terug op het afgelopen jaar. 

Naast financiën houd ik me vanuit mijn portefeuille ook met de 

Lindusbijeenkomsten bezig.  Er zijn  mooie activiteiten georgani

seerd. Het jaar begon met een fantastisch jubileumfeest in Huis 

Bergh. Een mooie locatie, goede sprekers en een gezellige bijeen

komst. Dat beloofde wat voor de rest van het jaar. Dat we vanwege 

corona even een stap terug moesten doen, was een tegenvaller. 

Maar gelukkig konden we elkaar al snel weer ontmoeten tijdens 

fysieke bijeenkomsten. Dat betekende dat we weer een redelijk 

normale begroting hebben kunnen draaien. We kijken dus positief 

terug, maar we zijn ook positief gestemd richting het nieuwe 

 verenigingsjaar!”

FINANCIËN

  Sjef Holland
    Penningmeester

‘ROND DE 250 BEDRIJVEN ZIJN MOMENTEEL AANGESLOTEN 
BIJ LINDUS EN DAT IS EEN PRIMA AANTAL’

“Er gebeurt steeds meer op het gebied van duurzaamheid en 

innovatie in de Liemers. Het ondernemersklimaat in de Liemers 

krijgt een steeds duurzamer karakter. De rol van Lindus is daarin 

niet te onderschatten. 

Lindus was en is samen met onder andere Groene Allianties de 

Liemers en de gemeente Duiven nauw betrokken bij de plannen 

om bedrijventerrein ’t Holland in Duiven te vergroenen en ver

duurzamen. De Provincie Gelderland draagt hier ook aan bij. Het 

thema Regie op Energie, dat energiebesparende maatregelen bij 

bedrijven in beeld brengt en in uitvoeringsplannen vertaalt, bleef 

ook afgelopen jaar actueel. Verder zijn we in gesprek met 

 Rabobank Arnhem & Omstreken om te kijken waar we bedrijven

terreinen in de Liemers verder kunnen verduurzamen. Op alle 

fronten zetten we nieuwe duurzame stappen.”

DUURZAAMHEID & INNOVATIE

Nicole Heuff 
Vice-voorzitter

‘HET ONDERNEMERSKLIMAAT IN DE LIEMERS KRIJGT 
EEN STEEDS DUURZAMER KARAKTER’

Het bestuur stelde tijdens de ALV 

Jeroen Willems voor als 

opvolger van Nicole Heuff.



ARBEIDSMARKT & ONDERWIJS

“Binnen mijn portefeuille ‘arbeidsmarkt en onderwijs’ is er het 

afgelopen verenigingsjaar veel gebeurd. De samenwerking met de 

Liemerse Ambassade, waar onze voorzitter Henk Dekker in het 

bestuur zit, is verder aangetrokken. We maken ons gezamenlijk 

sterk voor een Liemerse ‘Steck’. Dat is een fysieke plek waar nieu

we contacten worden gelegd, innovaties ontstaan en medewerkers 

van bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen concrete vraag

stukken samen oppakken. In de Achterhoek bestaat al een dergelij

ke fysieke ‘broedplaats’ en daar mogen mede dankzij Lindus en de 

Liemerse Ambassade nu ook Liemerse ondernemers proefdraaien. 

Vervolgens onderzoeken we of we ook in de Liemers een ‘Steck’ 

oprichten. 

Er lopen diverse projecten in de Liemers, waarvan Lindus het 

belang onderschrijft en waar veel Lindusleden bij betrokken zijn. 

Zo onderzoeken we samen met de Liemerse Ambassade de 

 wenselijkheid en haalbaarheid van een ‘Fieldlab Smart Industry’. 

Zes Liemerse bedrijven, waaronder veel Lindusleden, bezoeken 

elkaar om elkaars vraagstukken op te halen, om behoeftes in kaart 

te brengen, om te leren van en met elkaar, om daar vervolgens 

samen met kennisinstellingen mee aan de slag te gaan. Tenslotte 

zijn we tevreden over de belangstelling voor opleidingsbedrijf 

House of IT. Opgezet door de arbeidsmarkt ICT zelf!”

 Harald Wiggers 
Bestuurslid

‘ER LOPEN DIVERSE PROJECTEN IN DE LIEMERS, 
WAAR VEEL LINDUSLEDEN BIJ BETROKKEN ZIJN’

BEREIKBAARHEID, INFRASTRUCTUUR & LOGISTIEK

“Na tien jaar neem ik afscheid als bestuurslid van Lindus. Mijn 

laatste verenigingsjaar stond toch voor een deel in het teken van 

de pandemie. Dat had ook gevolgen voor de activiteiten binnen 

mijn portefeuille. Een aantal voorbeelden op een rijtje.

Namens Lindus nam ik jaren geleden het initiatief om de 

 Mobiliteitstafel A15 op te richten. Daarin praten we over de 

 plannen om de A15 door te trekken, de A12 te verbreden en maat

regelen die nodig zijn om dit goed in te passen. De Mobiliteitstafel 

A15 is in samenwerking met VNO  NCW opgezet. Naast onder

nemersverenigingen Lindus, Veron, OKA en IG&D zijn ook 

 Rijkswaterstaat, provincie Gelderland, VNO NCW en Logistics Valley 

Liemers Achterhoek vertegenwoordigd in de Mobiliteitstafel A15. 

Het is een prachtig platform, maar het is jammer dat we elkaar het 

afgelopen jaar door de bekende omstandigheden alleen digitaal 

hebben ontmoet en we ondertussen nauwelijks beweging krijgen 

in de doortrekking van de A15. Maar we houden constant een 

vinger aan de pols.

We ondersteunen vanuit Lindus ook initiatieven en maatregelen 

om de verkeersdruk op de A12 te verbeteren. Bijvoorbeeld via 

project A12 Slim Reizen, dat een fietschallenge opzette om mensen 

uit de auto te krijgen. Een kleine daling van het aantal verkeers

deelnemers heeft al een groot effect op files zo is ooit berekend.”

 Stefan de Jong
Bestuurslid

‘WE ONDERSTEUNEN VANUIT LINDUS INITIATIEVEN EN MAATREGELEN 
OM DE VERKEERSDRUK OP DE A12 TE VERBETEREN’

Bij het ter perse gaan van het jaarverslag was 

de opvolger van Stefan de Jong nog niet bekend.



SECRETARIAAT

“Mijn eerste jaar als bestuurslid van Lindus begon in een periode 

van corona. Gelukkig was er gaandeweg het jaar steeds meer 

mogelijk. Ik moest aanvankelijk wel even wennen aan de nieuwe 

wereld vol vergaderplatforms, werkgroepen, belangenclubs, af

kortingen en contactpersonen. Maar dankzij mijn medebestuurs

leden voelde ik me snel op mijn plek. Het was een raar jaar, 

 waarin we toch veel hebben kunnen doen. Mijn portefeuille is 

Veiligheid. De veiligheidsconferentie in oktober vorig jaar was de 

moeite meer dan waard. Het thema was de verwevenheid tussen 

de onder en bovenwereld op bedrijventerreinen. Met als bood

schap dat we met z’n allen de ogen open moeten houden om 

‘vreemde’ zaken in je eigen omgeving te signaleren. Ook dit jaar 

komt er  een Veiligheidsconferentie. Deze organiseren Lindus en de 

Stichting Beveiliging en veiligheid Bedrijventerreinen de Liemers 

(SBBL), waar ik namens Lindus in het bestuur zit, samen met het 

Platform Veilig Ondernemen. We voeren vanuit SBBL op dit 

 moment overigens ook nieuwe contractbesprekingen met be

veiligingspartner  Securitas.

Verder hebben we het afgelopen jaar vanuit Lindus en SBBL 

 regelmatig overleg gehad met samenwerkingspartners zoals 

 gemeenten, politie en brandweer. Zowel online als fysiek. In die 

gesprekken stond kennisoverdracht, maar ook het informeren van 

elkaar centraal. 

Als bestuurslid van Lindus ben ik ook nauw betrokken bij Young 

Lindus. Een stabiele club. We zetten het komend jaar in om Young 

Lindusleden zich nog meer thuis te laten voelen bij Lindus.” 

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 bijeenkomsten, 

 bepalen we de inhoud van ledenmagazine DUS en vergadert het 

bestuur. Sinds 1 december 2021 is Pieta Scholten medewerker 

 Secretariaat en Relatiebeheer. Renate Berndsen heeft PR en Com

municatie in haar portefeuille. 

Na het jubileumfeest in september 2021 en een maand later 

de algemene ledenvergadering met aansluitend de 

 Veiligheids conferentie, ging ons land later toch weer op slot 

 vanwege de pandemie. We maakten van de gelegenheid  gebruik 

om in januari weer een  digitale LINdate te organiseren. 

Al eerder in coronatijd bleek dit een prima manier om digitaal te 

netwerken. Maar we waren blij dat we elkaar snel weer fysiek 

konden ontmoeten. 

De gezamenlijke bijeenkomsten met OKA in Burgers’ Zoo en met 

VNO NCW bij Altop Kunststoftechniek zijn goed ontvangen door 

onze leden. De bedrijventerreinwandeling in Westervoort leverde 

vorig jaar zoveel enthousiaste reacties op, dat we afgelopen jaar 

ook op bedrijventerrein Zuidspoor in Zevenaar een bedrijven

terreinwandeling hebben gehouden. Achtereenvolgens bezochten 

we daar de bedrijven Kinkelder Metal Solutions, Kinkelder BV, 

Ariës Natuursteen en JAZO Zevenaar. Young Lindus organiseerde 

voor haar leden ook drie bedrijfsbezoeken bij Lapré Reclame & 

Belettering, Royal Eijkelkamp en Electrocar.

VEILIGHEID

Henk Vellekoop 
Bestuurslid

 Pieta  Scholten
Secretariaat & Relatiebeheer

 Renate Berndsen
PR & Communicatie

‘DE VEILIGHEIDSCONFERENTIE IN OKTOBER VORIG JAAR 
WAS DE MOEITE MEER DAN WAARD’

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.



LINDUS OP DE KAART

Westervoort
1 Het Ambacht

Duiven
2 Seingraaf
3 De Corridor
4  InnoFase
5  CenterpoortNoord
6  CenterpoortNieuwgraaf
7  Graafstaete
8  CenterpoortZuid
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

Missie

Lindus is de ondernemersvereniging voor  bedrijven gevestigd op 

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

• het bevorderen van een optimaal onder nemersklimaat; 

• het met elkaar verbinden van ondernemers, overheden en 

 onderwijs; 

• het aanbieden van een netwerkplatform.

Visie

Lindus is het proactieve en inspirerende  platform voor vanzelf

sprekende samen werking tussen ondernemers, overheden en 

onderwijs ter bevordering van een optimaal ondernemersklimaat 

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

nen de thema’s, belegt deze bij een platform en participeert in de 

dialoog. Het bestuur for muleert doelstellingen met betrekking tot 

de kwesties en monitort de realisatie hiervan. 

Lindus organiseert maandelijks een Happy Hour voor haar leden. 

Op deze avond kunnen er informele contacten worden gelegd om 

zo tot een vruchtbare uitwisseling van informatie en ideeën te ko

men. Deze bijeenkomsten leiden regelmatig tot nieuwe busi

nesstobusiness relaties. Naast de maandelijkse bijeenkomsten 

staan er regelmatig kleinschaligere bijeenkomsten op de agenda. 

Zoals afgelopen seizoen themabijeenkomsten rond House of IT en 

de Liemerse “Steck”.

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

 portefeuilles samengesteld. Daarmee werken we vanuit ver

schillende invalshoeken aan een optimaal economisch klimaat 

in de Liemers.

De portefeuilles zijn Algemene Zaken & Bekendheid, Organisa

tie, Financiën, Bereikbaarheid  Infrastructuur & Logistiek, Duur

zaamheid & Innovatie, Arbeidsmarkt & Onderwijs en Veiligheid. 

Kennisdelen doen we ook in samenwerkingsverbanden met 

organisaties zoals De Liemerse Ambassade, Groene Allianties 

de Liemers, Logistics Valley Liemers Achterhoek, The Economic 

Board, VNO NCW, RCT Gelderland, het Economisch  Euregionaal 

Netwerk (EEN) en de regionale MKB en ondernemers

verenigingen.

In het platform Ondernemersbelangen komt een belangrijk deel 

van de Lindusactiviteiten op het gebied van belangenbehartiging 

samen. Bij  ontwikkelingen op een bedrijventerrein  denk aan 

revitalisering, fysieke of digitale bereikbaarheid  wordt een werk

groep 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 colle

ge van burgemeester en wethouders en het  bestuur van Lindus.

BELANGEN BEHARTIGEN KENNISDELEN NETWERKEN

Op de foto ontbreekt Henk Vellekoop



“Young Lindus is bijna veertien jaar na de oprichting nog steeds 

springlevend. Het ledenaantal staat stabiel op ongeveer 120 en 

daar zijn we best trots op. Young Lindus is ooit opgericht vanuit 

Lindus met als doel jonge ondernemers en ‘young potentials’  

 jonge talenten  met elkaar in contact te brengen en te binden aan 

Lindus. Als een soort voorportaal voor Lindus. De jonge onder

nemers gaan met elkaar in gesprek tijdens spraakmakende bijeen

komsten. Wat dat betreft zijn we blij dat we afgelopen jaar on

danks de pandemie toch weer een aantal keren bij elkaar  konden 

komen. We zijn bij Lapré in Didam geweest, bij Royal Eijkelkamp in 

Giesbeek en bij Electrocar in Beek. Stuk voor stuk boeiende 

 bedrijfsbezoeken, waarbij we veel over deze mooie bedrijven te 

horen kregen, maar waar ook voldoende gelegenheid was om 

elkaar te ontmoeten. 

Voor het komende verenigingsjaar staat o.a. een bedrijfsbezoek 

aan Jazo Zevenaar op de agenda. De deelnemers waarderen onze 

bijeenkomsten en het netwerk dat we ze bieden om hun kennis te 

vergroten en nieuwe contacten op te doen. Een mooie opstap voor 

Lindus.”

YOUNG LINDUS

‘YOUNG LINDUS IS BIJNA VEERTIEN JAAR NA DE OPRICHTING 
NOG STEEDS SPRINGLEVEND’ 

De Liemers telt 34 bedrijventerreinen verdeeld over vijf gemeenten. Binnen het bestuur is ieder bestuurslid verantwoorde lijk 

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 bedrijfscontactfunctiona-

rissen van de Liemerse gemeenten en het bestuur van Lindus. Vanuit het platform zet Lindus zich in op de bedrijventerreinen.  

Enkele voorbeelden:

De gemeente Zevenaar en Lindus werken samen met ondernemers op 

bedrijventerreinen Tatelaar en Hengelder aan de toekomstbestendig

heid van beide bedrijventerreinen. Om de wensen van ondernemers 

op de bedrijventerreinen te inventariseren, werden individuele ge

sprekken gevoerd met diverse ondernemers en was er een inloop

bijeenkomst bij Bouwbedrijf Veluwezoom Verkerk. Op basis van de 

verkregen informatie zijn diverse thema’s bepaald, waarmee we aan 

de slag gaan: ‘verkeer en bereikbaarheid’, ‘veiligheid’, ‘klimaat, water 

en groen’, ‘duurzame energie en gebouwen’ en ‘Kop van Hengelder’. 

Studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) voe

ren in het najaar onderzoek uit om deze thema’s verder uit te werken.

Ondernemers op Transportcentrum Babberich ondervinden 

dagelijks de positieve gevolgen van het gezamenlijk doorlopen 

van het KVOB Traject. Dankzij het KVOB beschikken ze over 

een veiliger en schoner industrieterrein en nam ook de saam

horigheid toe. Enkele ondernemers op het terrein hebben 

zitting in de werkgroep, waarin ook politie, brandweer, ge

meente Zevenaar en Lindus vertegenwoordigd zijn. Jaarlijks 

organiseert de werkgroep een ondernemersbarbecue op het 

terrein. Dit jaar was Mach4Metal gastheer.

Om de doorstroming van het verkeer op bedrijventerrein Nieuw

graaf te verbeteren, zijn er in juni en juli diverse werkzaamheden 

verricht aan de infrastructuur. Een deel van de kosten werd door 

de ondernemers zelf gedragen. Aan de uitvoering ging een over

legperiode van een aantal jaren vooraf tussen ondernemers, ge

meente Duiven en ondernemersvereniging Lindus. De betrokken 

partijen zijn blij met het eindresultaat en brachten een toost uit op 

de afronding de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden 

werd onder andere de inrit van de IKEAparkeergarage verlegd en 

kwam er een extra uitvoegstrook voor het verkeer dat vanuit de 

Cartograaf, waar bijvoorbeeld Loods 5 gevestigd is, de Nieuwgraaf 

wil oprijden.

OVERLEG INFRASTRUCTUUR 
NIEUWGRAAF 

KVO-B TRANSPORTCENTRUM 
BABBERICH

TOEKOMSTBESTENDIGE BEDRIJVEN-
TERREINEN TATELAAR/HENGELDER

PLATFORM ONDERNEMERSBELANGEN

Erik Hendriks
Voorzitter Young Lindus



INITIATIEVEN VOORUITBLIK
Beoogd nieuwe voorzitter…
“Nee, ik ben nog geen voorzitter. Dat is aan de leden. Die 

 mogen zich daar tijdens de ledenvergadering nog over uitlaten. 

Maar als beoogd opvolger van Henk Dekker heb ik het afgelo

pen jaar al wel in de keuken mogen kijken bij Lindus en diverse 

vergaderingen bijgewoond. Ik ben onder de indruk van het pro

fessionele bestuur en de voeling die iedereen heeft met de 

Liemerse ondernemerswereld. 

Kijkend naar de toekomst maak ik me wel zorgen over de 

 energiecrisis. Bedrijven gaan er op verschillende manieren last 

van krijgen. De energiekosten lopen snel op, maar ook mede

werkers kunnen in de problemen komen en dat kan weer effect 

hebben op jouw bedrijfsvoering. Daar moeten we ook als 

 Lindus naar kijken. 

Verder draait de economie op zich natuurlijk helemaal niet 

slecht. Het is belangrijk dat we met z’n allen positief blijven en 

ons richten op de uitdagingen die er liggen, zoals de infra

structuur en de krapte op de arbeidsmarkt in de regio. Verder 

zou ik wel wat meer aandacht willen voor de maakindustrie. 

Hoe krijgen we geschoold personeel en maken we de techniek

sector interessanter? Er is dus voldoende werk aan de winkel, 

waar ook Lindus een rol in speelt. Ik kijk uit naar de nieuwe 

 uitdaging.” 

De Steck in Doetinchem is een fysieke plek waar nieuwe contacten 

worden gelegd, innovaties ontstaan en medewerkers van bedrijven, 

gemeenten en onderwijsinstellingen samen concrete vraagstukken 

oppakken. Lindus onderzoekt samen met de Liemerse Ambassade 

of het mogelijk is in de Liemers ook een dergelijke ‘broedplaats’ op 

te richten. Leden van Lindus mogen daarom gratis De Steck in 

Doetinchem uitproberen om sfeer te proeven. Bestuursadviseur 

Wim Bless van Lindus: “Wij denken dat ‘een Steck’ ook in de 

 Liemers succesvol kan zijn. Omdat veel ondernemers een dergelijke 

voorziening pas geloven als ze het zelf ervaren hebben, mogen ze 

enkele keren gebruik maken van de Doetinchemse Steck. Wanneer 

deze proefballon slaagt, is het de bedoeling dat er in de Liemers een 

fysieke locatie wordt gevonden, waar de Liemerse Steck daad

werkelijk wordt gevestigd.”

Groene Allianties de Liemers versnelt duurzaamheid in de 

Liemers, vooral op bedrijventerreinen.

Er is veel gebeurd het afgelopen verenigingsjaar. We hebben 

bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om in 

de Liemers een waterstofketen te realiseren, met mooie 

 resultaten in de logistieke sector. 

De verduurzaming van bedrijventerrein ’t Holland in Duiven ligt 

ook op koers. Voor de uitrol van de ontwikkelde procesaanpak 

met de gemeente Duiven zijn wij concreet aan de slag gegaan 

met besparen, circulariteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie. 

Groene Allianties de Liemers stimuleert duurzame mobiliteit 

met de Fietschallenge A12, waarbij ondernemers worden 

 ondersteund bij slim reizen en werken.

Samen met ondernemers op ‘t Gelders Eiland, de gemeente 

Zevenaar en de provincie Gelderland, doen we onderzoek naar 

het verduurzamen van het (zware) transport over de weg. En 

met woonstichting Vryleve en steenfabriek Vandersanden in 

Spijk hebben we een haalbaarheidsonderzoek voorbereid naar 

de vraag of de restwarmte van de fabriek ingezet kan worden 

voor de verwarming van woningen in Spijk.

De Liemerse Ambassade is een project en netwerkorganisatie 

gebaseerd op samenwerking tussen de drie O’s. Daarbij wordt de 

vierde O van ‘Onze inwoners’ niet vergeten. De Liemerse 

 Ambassade richt zich op vier sterke Liemerse sectoren: vrijetijds

economie, logistiek, agrarische economie en maakindustrie.

De Liemerse Ambassade bestaat ruim twee jaar. Het aantal 

 projecten groeit. Met Jan Ummenthum is er een nieuwe 

 programmadirecteur aangesteld en wordt er hard gewerkt aan 

zichtbaarheid en bekendheid. De Liemerse Ambassade houdt zich 

met een groeiend aantal projecten bezig. In het kader van de 

Liemerse Economische Visie wordt bijvoorbeeld gewerkt aan de 

ontwikkeling van vrijetijdseconomie, logistiek en het verwerven en 

duurzaam ontwikkelen van bedrijventerreinen. De Liemerse 

 Ambassade staat inmiddels nadrukkelijk op de radar bij de Groene 

Metropoolregio, de Economic Board en de Provincie Gelderland. 

Jan Ummenthum, Programmadirecteur Liemerse Ambassade

Veel Lindusleden hebben op dit moment moeite met het aan

trekken van technisch personeel. Om meer jongeren te interes

seren voor een beroep in de technische sector, organiseert 

Lindus daarom al een aantal jaren  samen met VNO NCW 

Midden  Techniekdag de Liemers. Om op deze wijze jonge 

kinderen op een leuke manier in contact te brengen met het 

vak techniek. Techniekdag de Liemers vond afgelopen jaar 

plaats bij Müller European Truck & Trailer Care in Duiven. In en 

rondom de bedrijfsgebouwen van Müller presenteerden bedrij

ven en onderwijsinstellingen zich met een divers aanbod aan 

leuke en interessante doeactiviteiten aan jongeren van 8 tot 14 

jaar. Het grote enthousiasme onder deelnemers en bezoekers 

en het prachtige weer maakten het een geslaagde dag.

Jaarlijks vergelijkt SBBL/Bello de criminaliteitscijfers (politiecijfers) 

van de Liemerse bedrijfsterreinen met de landelijke cijfers. Uit de 

cijfers is op te maken dat het relatief rustig is. Dat is mooi. De 

Liemers scoort lager dan de landelijke cijfers. Zo beïnvloedt het 

hebben van een KVOB de cijfers positief en draagt de collectieve 

beveiliging hier ook aan bij. Echter “het relatief rustig” is toch 

enigszins subjectief. Ondanks dat we lager scoren dan de lande

lijke cijfers blijkt dat er wel degelijk bedrijfsinbraken zijn. Landelijk 

is de aangiftebereidheid bij ondernemers laag, mogelijk dus ook in 

de Liemers. SBBL/Bello roept daarom ondernemers op om van 

alle incidenten meldingen te doen bij de politie.

Op dinsdag 11 oktober a.s. is Transportveiligheid het thema van de 

Veiligheidsconferentie 2022. SBBL organiseert deze bijeenkomst in 

samenwerking met Platform Veilig Ondernemen OostGelderland 

en Ondernemersvereniging Lindus.

SBBL/BELLO TECHNIEKDAG DE LIEMERS  DE STECK LIEMERSE AMBASSADE GROENE ALLIANTIES DE LIEMERS  

Axel Jansen
Beoogd voorzitter

Wim Nabbe (l) en Mark van Westerlaak

V.l.n.r. Jan Ummenthum, Wim Bless en Harald Wiggers
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