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Nieuwe huisstijl Ondernemers Coöperatie Tiel

Met een frisse blik het nieuwe jaar in om uw belangen nog beter te kunnen dienen. 

De OCT geeft u graag veel redenen om lid te blijven of juist lid te worden.

Ook eens tijd voor een nieuwe frisse huisstijl waar, middels een samenwerking met 

Het Praktijklab van ROC Rivor, de eerste stappen werden gezet in het afgelopen jaar.

Nu tijd voor de presentatie en het inzetten van onze nieuwe communicatiemiddelen.

Communicatie

Presentatie
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Parkeerplaats Medel in eigendom van Coöperatie Medel

Glasnet Tiel

De leden van Coöperatie Medel, parkmanagement-

organisatie van Bedrijvenpark Medel, zijn overgegaan tot 

het vestigen van een eeuwigdurend opstalrecht op de 

parkeerplaats op Bedrijvenpark Medel. Dit recht wordt 

verleend door de gemeente Tiel en zorgt ervoor dat 

Coöperatie Medel de parkeerplaats in beheer krijgt. 

Tijdens de ledenvergadering van  Coöperatie Medel, die op 22 mei 2019 

om 15.00 uur wordt gehouden, worden de plannen en het benodigd 

budget voor de aan te brengen voorzieningen, het beheer en onderhoud 

van de parkeerplaats besproken.

Glasnet Tiel heeft recent weer verschillende bedrijven aangesloten, de groei 

zet zich gestaag voort. Ontwikkelingen op het gebied van de cloud en 

internet hebben ervoor gezorgd dat ISDN inmiddels achterhaald is. Mede 

door het verdwijnen van de ISDN-ondersteuning per 1 september 2019 

vinden veel ondernemers de weg naar Glasnet Tiel. Die datum lijkt nog ver 

weg, maar het is zover voor je het weet. Het wordt dan ook steeds belangrijker 

om zo snel mogelijk over te stappen op telefonie via glasvezel (VOIP). 

Nog geen glasvezel in je bedrijf? Neem dan vrijblijvend contact met ons 

op. Wij zijn er voor alle ondernemers op Kellen, Westroijen, Latenstein en 

Medel en sluiten je graag aan 

op het supersnelle, 100% 

open glasvezelnetwerk van 

Glasnet Tiel.

Voor vragen over een glasvezelaansluiting kun je contact opnemen met 

Elly Schipper 0344 200106

ISDN STOPT PER 
1 SEPTEMBER 2019 -TELEFONIE VIA 

GLASVEZEL NOOD-ZAAK 
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Struyk Verwo Infra, de partner voor straatbepalende projecten    waarbij karaktervol, veiligheid en duurzaamheid voorop staan. 

Wist je dat Struyk Verwo Infra (SVI) onderdeel is van ‘Cement Roadstone 

Holdings’ (CRH) waarbij wereldwijd ongeveer 87.000 mensen werken, 

waarvan 400 bij SVI?

Struyk Verwo Infra is in Nederland marktleider in publieke bestrating. 

Zij verbinden zich aan opdrachtgevers, ontwerpers, verwerkers en 

beheerders met straatbepalende oplossingen voor een karaktervolle, 

veilige en duurzame leefomgeving. Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen is een bewuste beleidskeuze met als straatbepalende 

resultaten gegarandeerde milieuprofielen voor de producten, een 

significant lagere CO2-footprint en high-performance recycling.

Struyk Verwo Infra bestaat uit een hoofdkantoor, twee verkoopkantoren en 8 

productielocaties, waarvan de grootste in Amsterdam is gevestigd. De locatie 

in Tiel is de op een na grootste en is verantwoordelijk voor de productie 

van circa 300.000 ton aan betonproducten. De producten die hier gemaakt 

worden zijn: 

• Betonstraatstenen

• Tegels

• Trottoirbanden

• Dakbestrating

Voor al deze producten geldt een grote diversiteit aan vorm, kleur en op-

pervlaktebehandeling die allemaal op de locatie gemaakt kunnen worden.

Tom van Dun, plantmanager, is 13 februari  onze 

gastheer. De ontvangst is om 16.00 uur en vervol-

gens krijgen we het gehele proces van grondstoffen 

tot aan gereedkomen van het product te zien. Ook 

worden we die middag op de hoogte gebracht van 

de enorme stappen die Struyk Verwo Infra maakt 

op het gebied van CO2-reductie.
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Struyk Verwo Infra, de partner voor straatbepalende projecten    waarbij karaktervol, veiligheid en duurzaamheid voorop staan. 

Programma woensdag 13 februari 2019 -  Panovenweg 15 in Tiel

16.00 uur Ontvangst
16.30 uur Welkom door Kenny van Oort, Voorzitter OCT 
16.40 uur Presentatie Tom van Dun, Plantmanager Struyk Verwo Infra
17.00 uur Rondleiding
17.45 uur Borrelen met live muziek 
19.00 uur Einde met aansluitend een OCT-dinnerplate bij The Spot, Korenbeursplein te Tiel
 De kosten, inclusief twee drankjes, bedragen slechts € 25,-- per persoon

Wij nodigen je van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Je kunt je aanmelden via www.ondernemerscooperatietiel.nl.

AANMELDEN

Veiligheidsschoenen 
verplicht! 

Heb je geen veiligheidsschoenen, 
probeer deze dan te lenen. Lukt 
dit niet, vul dan je schoenmaat 

in op het aanmeldformulier, dan 
zoeken we samen naar 

een oplossing.
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Grijp je kansen met SIGMA

Benieuwd waar binnen je bedrijf kansen liggen om kosten te besparen en samenwerking aan te gaan met andere bedrijven?

OCT en VNO-NCW Midden ondersteunen het initiatief van SIGMA. Dit staat voor Symbiose over Grenzen heen (Mee)Maken en Aanjagen. SIGMA is bedoeld 

voor mkb-bedrijven die willen werken aan toekomstbestendige strategieën en nieuwe verdienmodellen. In een workshop van vier uur wisselen de 

bedrijven uit verschillende sectoren zoveel mogelijk informatie uit over grondstoffen, energie en andere innovatieve ideeën. Dit levert verrassende nieuwe 

samenwerkingsvormen tussen bedrijven op. In het vervolgtraject wordt goed in de gaten gehouden dat deze nieuwe verbindingen ook blijven bestaan en 

uitgroeien tot nieuwe business. 

De workshop wordt gehouden op donderdagmorgen 14 februari bij ARN Recycling B.V., gevestigd op Bedrijvenpark Medel. Kijk voor aanmelden en meer 

informatie op de website https://sigma.circles.nu/evenementen.

Praktische informatie

Tijden:    9.00 – 13.00 uur (inclusief lunch)

Datum:    donderdag 14 februari 2019

Locatie:  ARN Recycling B.V., Biezenwei 3, 4004 MB  Tiel

Kosten:   deelname aan deze workshop is gratis.

Voor het vervolgtraject worden individuele afspraken gemaakt. 

Logistieke Ondernemers Rivierenland steken de koppen 
bij elkaar
Op 22 januari 2019 kwamen zo’n 40 mensen bij elkaar om de problemen en 

mogelijke initiatieven op de arbeids- en scholingsmarkt te bespreken. De bijeenkomst 

vond plaats in het ‘Huis van de Logistieke samenwerking.’ Het was een zeer nuttige 

bijeenkomst die zeker een vervolg krijgt. De aanwezigen kregen de smaak behoorlijk 

te pakken en de organisatoren gaan ervan uit dat de deelnemers nog meer acties 

gaan opzetten en uitvoeren. Er is nu een mooi ‘clubhuis’ waar ondernemers elkaar 

kunnen ontmoeten en zaken kunnen delen. Laten we dat clubhuis gebruiken en 

elkaar blijven treffen aan de Medelsestraat Oost 17 op Bedrijvenpark Medel.
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SBBT werkt samen met Lijo Collectieve Beveiliging B.V.

Zon op Bedrijfsdaken: je kunt nog meedoen!
Ontwikkelmaatschappij OostNL heeft voor het project ‘Zon op Bedrijfs-

daken Tiel’ een groeivoucher van maar liefst € 10.000 verleend. Dit geld wordt 

besteed aan de ontwikkeling van een collectief project zonne-energie op 

bedrijfsdaken, waarvan OCT de initiatiefnemer is. Op Medel & Kellen hebben 

zich 17 bedrijven bij dit project aangesloten. Na technisch en financieel 

onderzoek bleek dat er voor 8 bedrijven een positieve businesscase mogelijk 

was. Deze bedrijfsdaken hebben een potentie van maar liefst 2,6 MW,

oftewel circa 10.000 zonnepanelen. De bedrijven profiteren zelf van de

opgewekte energie en realiseren daarmee een aantrekkelijke kosten-

besparing.

Lijo Collectieve Beveiliging B.V. uit Tiel is sinds 1 januari 2019 de nieuwe 

partner van de SBBT. Lijo Security verzorgt al vele jaren de aanwezige 

camera’s op de bedrijventerreinen en is sinds 1 januari ook verantwoordelijk 

voor de collectieve beveiliging. Lijo doet dat samen met hun partner 

Security Service Ommeren. Dat bedrijf zorgt voor de surveillancediensten 

en alarmopvolging.

De camerabeveiliging wordt met behulp van nieuwe technologie de 

komende periode stap voor stap ‘intelligent’ gemaakt. Dit betekent dat er 

niet alleen gecontroleerd of reactief gekeken wordt, maar dat eventuele 

missstanden of verdachte situaties binnen het zicht van de camera’s direct 

worden gesignaleerd. Op deze manier wordt de veiligheid van het terrein 

verder vergroot en ben je als deelnemer aan het collectief de komende jaren 

voorzien van optimale veiligheid.

Zon op bedrijfsdaken

Dit project komt tot stand door
CT

Informatie: www.zonopbedrijfsdakentiel.nl

Reeds 10.000 geplaatst

DOE

MEE!

Profiteer van duurzame energie 
zonder investering!



Voorzitter Kenny van Oort | 06 13049524
Parkmanager Marcel van den Berg | 06 12561290

Secretariaat Elly Schipper | 06 22248231
PuntNet Tekst & Advies, Walter Kooren

Stimio-De Meerpaal

Ondernemers Coöperatie Tiel U.A.
Postbus 6279
4000 HD Tiel

Tel: 0344 200107
www.ondernemerscooperatietiel.nl
info@ondernemerscooperatietiel.nl
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Agenda bijeenkomsten 2019

13 februari   Struyk Verwo Infra

 Marktleider in publieke 

 bestrating

10 april RSG Lingecollege

 Techniek in de regio 

 begint op de middelbare 

 school

20 juni Chep Benelux

 Verhuur van herbruikbare 

 logistieke verpakkingen

27 juni Algemene Leden-

 vergadering OCT

16 september Waterschap Rivierenland

 Zorgt voor schoon water 

 en veilige dijken

20 november nader te bepalen

             

Op 19 maart en 2 oktober 2019 staat er met het College B&W van gemeente Tiel, 

bestuur OCT, Medel en Hart van Tiel een bedrijfsbezoek gepland.

Zijn er onderwerpen waarvan je denkt: “Daar moet het bestuur eens aandacht aan 

besteden!”, laat het ons dan weten. Het bestuur komt eens in de zes weken bijeen en 

dan kunnen we dergelijke onderwerpen bespreken. De bestuursvergaderingen zijn dit 

jaar op:  24-01 | 07-03 | 09-05 | 27-06 | 12-09 | 14-11


