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“De kracht van samenwerken”

Ondernemers in actie op derde Meet & Match Event

Veiligheidsontbijt met gastspreker Fred Teeven

ALV met actief programma bij Golfcentrum De Batouwe
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Start 3e project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ 

Goed nieuws: Tiel wordt steeds duurzamer! Het lokale project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ heeft inmiddels 10.000 zonnepanelen op diverse 

bedrijfsdaken geplaatst. Begin 2020 zullen dat er zeker 25.000 zijn.  

 

Als initiatiefnemer zijn wij van Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT), in de uitvoering geholpen door onafhankelijk adviesbureau ECONNETIC, enorm trots 

op deze aantallen. Ook vanwege de unieke samenwerking tussen de verschillende marktpartijen, gemeente Tiel en de Tielse ondernemers.

Wethouder Ben Brink, portefeuillehouder milieu en duurzaamheid binnen de gemeente Tiel, opende de startbijeenkomst ‘Zon op Bedrijfsdaken’ op 

5 september. Daarna vertelde ECONNETIC in het bijzijn van de deelnemers aan het eerste en tweede project en andere genodigden over de ontwikkeling 

van het project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ en over de mogelijkheden om mee te doen aan ‘Tiel3.’

»»
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Zon op bedrijfsdaken

Dit project komt tot stand door
CT

Reeds 10.000 geplaatst

DOE

MEE!

Profiteer van duurzame energie 
zonder investering!

Lijo Collectieve beveiliging heeft recent op diverse plaatsen op Bedrijvenpark Medel nieuwe camera’s geplaatst. Deze camera’s, 

uitgerust met intelligente software, signaleren afwijkend gedrag van voertuigen. 

Op de foto hiernaast is te zien dat de camera’s glasheldere beelden 

leveren. Op korte termijn worden ook de camera’s op Kellen, Latenstein 

en Westroijen vervangen.

MEER WETEN?

Wil je meer weten over project ‘Tiel3’, wil je kunnen profiteren van een goed financieel voordeel én bijdragen aan een energieneutraal Tiel? Neem dan 

contact met ons op. Wij geven je de benodigde informatie of zorgen voor een afspraak met ECONNETIC.  We kunnen je ook in contact brengen met een 

deelnemer aan een van de eerdere projecten. Zij zijn graag bereid hun ervaring met je te delen.  

»»
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ALGEMENE LEDENVERGADERING MET EEN GEZELLIG, 
IN TERACTIEF, SPORTIEF EN MUZIKAAL PROGRAMMA 
BIJ GOLFCENTRUM ‘DE BATOUWE.’ 

Maandag 16 september houden wij onze jaarlijkse algemene leden-

vergadering bij Golfcentrum ‘De Batouwe’. We maken er een gezellige 

bijeenkomst van en nodigen je uit om mee te doen aan een van 

de golfactiviteiten. Leuk voor ervaren golfers en voor beginners. 

Aansluitend genieten we van een walking dinner.

Programma maandag 16 september 2019 -  Oost Kanaalweg 1  in Zoelen (bij Tiel)

15.00 uur Ontvangst met borrel & bites.

15.30 uur Algemene Ledenvergadering. 

16.30 uur Wedstrijdspelers krijgen gelegenheid in te slaan op de drivingrange.

17.00 uur Shotgun met spelvorm Texas Scramble. Voor de niet-golfers start er een clinic op de drivingrange en puttinggreen, 
 uiteraard onder leiding van professionals. Aansluitend geven de pro’s een demonstratie op de baan. 

18.00 uur Binnenkomst van de eerste wedstrijdspelers en clinicgasten. Er staat een verfrissend aperitief voor je klaar. En er is 
 gelegenheid te douchen en om te kleden (handdoeken/föhn aanwezig).

±19.00 uur  Start informeel 3-gangen walking dinner met tussendoor de ‘Slag naar de Vlag.’

21.00 uur  Einde programma.

Deelname is GRATIS voor OCT-leden. Als je het leuk vindt om een zakenrelatie mee te nemen dan is deze natuurlijk ook van 
harte welkom! De kosten bedragen dan € 49,50 per persoon.

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

Van harte welkom!
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Veiligheidsontbijt met gastspreker Fred Teeven 
op 10 oktober om 07.00 uur

SBBT en OCT organiseren op 10 oktober, tijdens de week van de Veiligheid, het 

Veiligheidsontbijt. Voormalig politicus Fred Teeven, die na zijn vertrek uit de politiek als 

buschauffeur aan de slag ging, is onze gastspreker.

Teeven maakte namens de VVD van 26 maart 2015 tot en met 22 maart 2017 deel uit van de 

Tweede Kamer. Eerder was hij Officier van Justitie in Amsterdam en lid van de Tweede Kamer 

namens Leefbaar Nederland. Voor die partij was hij lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen 

2002. Op 14 oktober 2010 werd Teeven staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Op 9 maart 2015 

diende Teeven, samen met toenmalig minister van Justitie Ivo Opstelten, zijn ontslag in bij de 

koning. Kort daarna keerde hij terug als Tweede Kamerlid.

‘Focus op heling’ door Sybren van der Velden, landelijk projectleider Woninginbraak en Heling

Heling is al lang geen kruimelwerk meer. Het is tegenwoordig georganiseerde criminaliteit, 

die gestuurd wordt door vraag en aanbod. Om heling zoveel mogelijk tegen te gaan moeten 

ondernemers die handelen in diefstalgevoelige goederen zoals fietsen en smartphones, hun 

goederen registreren in het Digitaal Opkopers Register (DOR). Dit register kan dan worden gekoppeld 

aan andere databases en (politie)systemen. Op die manier kan gecontroleerd worden of een goed 

als gestolen geregistreerd staat.

Tijdens onze bijeenkomst zal Sybren van der Velden hier dieper op ingaan.
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Ondernemers 10 oktober in actie op derde 
Meet & Match Event   

Tielse ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke 

organisaties treffen elkaar op donderdag 10 oktober. Beursvloer van 

het derde Meet & Match-event van de Tielse Uitdaging is de aula van ROC Rivor in Tiel. Het doel is ook deze keer om zoveel mogelijk ‘matches’ te maken. 

Dat betekent in de praktijk dat Tielse ondernemers concrete vragen van maatschappelijke organisaties uit de gemeente Tiel beantwoorden. Dat gebeurt 

op een praktische en doeltreffende manier: maatschappelijke organisaties (stichtingen, (sport)verenigingen, maatschappelijke instellingen) in Tiel worden 

geholpen met Materialen (spullen en ruimtes) en Menskracht (kennis, kunde, handen).  

Het Meet & Match Event is één van de manieren waarop de Tielse Uitdaging Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) stimuleert. De Tielse Uitdaging 

bestaat uit een netwerk van Tielse bedrijven, stuk voor stuk ondernemers en vertegenwoordigers van bedrijven die zich graag inspannen om de Tielse 

samenleving ‘een beetje beter’ te maken. 

Wil je als ondernemer een bijdrage leveren aan een beter leefklimaat in Tiel? Meld je dan aan voor het Meet & Match-event op 1 november. Het event wordt 

in samenwerking met het Praktijklab van ROC Rivor gehouden aan de Bachlaan 1 in Tiel. Henk Bolt, voorzitter van de Tielse Uitdaging, opent om 16.00 uur 

de beurs met een slag op de gong. Om circa 17.30 uur wordt bekendgemaakt hoeveel Tielse matches er tot stand zijn gekomen.

Kijk op www.tielseuitdaging.nl of neem contact op met Francien van Zetten, coördinator van de Tielse Uitdaging via 06-57319292 

of info@tielseuitdaging.nl

Staatssecretaris Van Ark keurt plan 
‘Perspectief op Werk’ goed         1 miljoen euro impulsfinanciering voor Rivierenland

‘Werk, de motor achter een inclusief en ondernemend Rivierenland’ is de naam 

van het plan dat staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) deze 

zomer goedkeurde. 

Het plan omvat 17 ambitieuze projecten die bedoeld zijn om kwetsbare 

werkzoekenden in Rivierenland aan een baan te helpen. De door ondernemers 

verzorgde arbeidsmarktpilot van Huis van de Logistiek is één van deze 17 projecten. 

Logistieke Hotspot Rivierenland en de betrokken ondernemers gaan hier enthousiast 

mee aan de slag.

 

Voor deze pilot is voor de duur van één jaar € 50.000,- (incl. btw) beschikbaar gesteld.’
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CT



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

Deze OCT Actueel is tot stand gekomen 
in samenwerking met:

Contact:
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Volgende bijeenkomsten 2019

10 oktober Veiligheidsontbijt

 Met Gastspreker 

 Fred Teeven

20 november Waterschap Rivierenland

 Zorgt voor schoon water 

 en veilige dijken

             

Op 2 oktober 2019 staat er met het College B&W van gemeente Tiel, bestuur OCT 

en bestuur Coöperatie Medel een bedrijfsbezoek gepland bij SARO Maxpack.

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:  17-09 | 14-11


