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Uitnodiging 20 november bij Waterschap Rivierenland

Zakelijke connectiviteit: Glasnet Tiel en NDIX

SBBT - Hercertificering KVO-B voor komende drie jaar
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SBBT - Hercertificering KVO-B voor komende drie jaar
Wat houdt het KVO in?

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving 

te waarborgen, ontwikkelde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B). 

Ondernemers, gemeente, politie en brandweer kunnen niet in hun eentje zorgen voor een veilige bedrijfsomgeving. Het KVO helpt deze partijen 

gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. Dat gebeurt door veiligheidsproblemen in kaart te 

brengen, zoeken naar oplossingen en het nemen van maatregelen.  

Door maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale 

partijen voor een schone, goed onderhouden en veiligere omgeving. De uiteindelijke beloning voor het bedrijventerrein is het Keurmerk Veilig 

Ondernemen. Een duidelijk signaal aan mensen met minder goede bedoelingen.

Bron https://www.hetkeurmerkveiligondernemen.nl

Jij wil toch ook korting op je verzekeringspremie?

Deze hercertificering biedt voordeel. Niet alleen voor SBBT maar ook voor ondernemers. De meeste 

verzekeringen geven namelijk korting op de verzekeringspremie, als het bedrijventerrein waar een 

bedrijf gevestigd is de KVO-certificering heeft. In Tiel geldt dat voor de bedrijventerreinen Kellen, 

Latenstein, Westroijen en Bedrijvenpark Medel.

Vraag het certificaat aan en pak je korting!

Even voorstellen
Enige tijd geleden deden we een oproep voor nieuwe bestuursleden. Richard Balk van Balk Hechttechniek is inmiddels kennis wezen maken 

en hij is bereid toe te treden tot het bestuur. Het bestuur ziet er dan als volgt uit:  

Kenny van Oort Jan Pieter 
van Woerekom

Manuela l’Herminez Rob Hooft Angelique Loos Penningmeester
vacature

Richard Balk
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Uitnodiging voor de bijeenkomst op 20 november 
bij het Waterschap Rivierenland 
Wil jij ook weten wat Waterschap Rivierenland doet om in 2030 energieneutraal te 
kunnen werken?

Op 20 november vertelt Henk van ‘t Pad, bestuurder van Waterschap 

Rivierenland, je over de Energiefabriek en verzorgt een rondleiding. 

Je bent vanaf 16.00 uur van harte welkom. 

Het programma start om 16.30 uur.  We sluiten af met een gezellige 

netwerkborrel, met lekkere hapjes en live muziek. Om 19.00 uur gaan 

we bij Restaurant Plein 51 genieten van de inmiddels fameuze OCT-

dinnerplate.

We zien je graag op 20 november om 16.00 uur. 
Locatie: Siemensstraat 2, 4004 KG Tiel

De werkzaamheden aan het parkeerterrein zijn inmiddels gestart. Suez heeft ondergrondse containers 

op drie locaties op het parkeerterrein geplaatst en de megabetonblokken ter bescherming 

van de hekken zijn neergezet. Heras start op 11 november met de reparatie van 

het hekwerk en de schuifhekken en Lijo Security is bezig met het ontwikkelen 

van de software. Tenslotte wordt er in januari een toiletunit geplaatst. 

Het is mogelijk dat chauffeurs door al deze werkzaamheden de komende 

tijd wat hinder ondervinden.

De toegang tot het parkeerterrein wordt op termijn digitaal geregeld. 

Zodra de planning daarvan bekend is, horen jullie dat en dan informeren 

we ook over de werking van het toegangssysteem.

Bij vragen kan je contact opnemen met Marcel van den Berg | 06 12 56 12 90

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

Parkeerterrein Bedrijvenpark Medel
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Logistieke Promotiedag was een groot succes!

College B&W gemeente Tiel en bestuur OCT 
bij SaRo Maxpack op bezoek

De sector Transport en Logistiek biedt veel kansen, nu en in de toekomst. Er zijn banen op verschillende 

niveaus: op kantoor, in het magazijn, of op de vrachtwagen. Op 31 oktober konden de bezoekers 

bij Van Tilburg-Bastianen DAF op Medel in Tiel door middel van interactieve activiteiten ervaren 

hoe leuk logistiek is. Op diezelfde dag openden ook de OCT-leden Igepa, Rosier van den Bosch, 

Lips+, Internationaal Transportbedrijf Vonk & Co, H&M, Simon Loos, Metaglas, Gebroeders van 

Mourik Transport, Mol Cargo en DHL hun deuren voor het publiek. De deelnemende bedrijven 

hadden een prachtig programma samengesteld en we mochten maar liefst 600 bezoekers 

ontvangen. Aan de Logistieke Promotiedag deden ook bedrijven in Wijchen en Zaltbommel mee.

Op 2 oktober hebben we met het College van B&W 

van de gemeente Tiel, het bestuur van Ondernemers 

Coöperatie Tiel en de Coöperatie Medel een 

bezoek gebracht aan SaRo Maxpack te Tiel. 

Een prachtig familiebedrijf dat jaarlijks 

5,9 miljoen piepschuim viskisten en deksels 

produceert.  
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Zon op Bedrijfsdaken  

Dit najaar zijn de SDE+ subsidieaanvragen voor het 3e collectief project ‘Zon op Bedrijfsdaken Tiel’ ingediend bij RVO (Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland). Het gaat concreet om circa 80.000 m2 bedrijfsdaken, verdeeld over 8 locaties. Dit totaal is goed voor een potentieel 

zon-PV vermogen van 9,2 megawatt! Omgerekend is dat voldoende voor het jaarlijkse stroomverbruik van zo’n 2.900 huishoudens. Stroom, 

opgewekt door de zon. 

Tiel zet daarmee wederom een grote stap in het verduurzamen van het bedrijfsleven. Het streven is om een steeds groter deel van de elektriciteit 

lokaal duurzaam te gaan produceren.

Zon op bedrijfsdaken

Dit project komt tot stand door
CT

Profiteren van duurzame energie
zonder investering!
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Zakelijke connectiviteit: betrouwbaar, snel en veilig 
met Glasnet Tiel en NDIX
Is een betrouwbare en veilige netwerkverbinding belangrijk voor je bedrijfsvoering? Wil je voorbereid zijn op de toekomst, 

om te groeien en te innoveren? 

KIES DAN OOK VOOR DE BETROUWBAARHEID, VEILIGHEID EN KEUZEMOGELIJKHEDEN VAN GLASNET TIEL! 

Glasnet Tiel is sinds 2012 actief op de bedrijventerreinen Kellen, Latenstein, Westroijen en Bedrijvenpark Medel. We werken samen met NDIX. Het beste 

fundament in digitale connectiviteit is namelijk het digitale platform van NDIX. Dat platform biedt de snelheid van glasvezel, ongelimiteerde bandbreedtes 

én de keuzevrijheid van ICT-diensten via de digitale marktplaats. Je hebt keuze uit meer dan 120 gerenommeerde bedrijven en al hun ICT-diensten.  

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Elly Schipper

‘Glasnet Tiel BV is ‘van, voor en door’ alle 

ondernemers en kent geen winstoogmerk. 

Dit betekent altijd een eerlijke prijs voor een 

aansluiting.

De ondernemer betaalt naast het maandelijkse 

tarief eenmalig een bedrag voor de aansluit-

kosten, exclusief leges en degeneratiekosten. 

Deze kosten worden, indien van toepassing op 

de locatie, door de gemeente doorbelast aan 

Glasnet Tiel.

De aannemer doet een opname op locatie 

en stelt aan de hand daarvan een offerte op. 

Hierdoor is vooraf precies duidelijk wat de 

eenmalige aansluitkosten zijn. 

Voor bedrijven die op Bedrijvenpark Medel 

gevestigd zijn, gelden andere uitgangspunten. 

Interesse? Vraag om nadere informatie.

Eenmalige aansluiting

Belichte verbinding van 1 vezelpaar

Gegarandeerde vaste bandbreedte, 

zowel up- als download

Inpandig: switch met 4 poorten 

(t.b.v. UTP-koppeling)

Het Glasnet Tiel-netwerk is dubbel gekoppeld 

tot in Amsterdam

Zeer hoge beschikbaarheid door geheel 

redundante opzet

Volledig beheer, 24×7, monitoring en 

herstel

Abonnementskosten

e99,- per maand
1 Gbps



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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Volgende bijeenkomsten 2020

11 februari ROC Rivor

 4de Mbo van Nederland
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15 september 

 

7 oktober 

 

19 november 

 

             

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 het komende jaar op:  30-01 | 19-03 | 14-05 | 09-07 | 10-09 | 29-10


