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“De kracht van samenwerken”

Bouwbedrijf De Vree en Sliepen: sterke band met Rivierenland 

Nieuwe rubriek: Gemeentenieuws Tiel

GGD Gelderland-Zuid gestart met vaccineren
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Wij nodigen je van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Je kunt je aanmelden via www.ondernemerscooperatietiel.nl.

Het Flipje Streekmuseum, Burgergasthuis Zuster Floor en de Gemeentewerf in Tiel: slechts enkele voorbeelden van gebouwen waar 

De Vree en Sliepen een stempel op drukte. Het bouwbedrijf, dat ruim 100 jaar geleden werd opgericht in Tiel,  is nog altijd toonaangevend 

in de regio Rivierenland.

“We hebben een sterke band met het rivierengebied”, zegt Wim van Vreeswijk, hoofd acquisitie en ontwikkeling. “Ons bedrijf is 132 jaar geleden 
opgericht door het duo De Vree en Sliepen. We richten ons nog altijd op deze regio. Ons werkgebied strekt zich uit van Nijmegen tot Gorinchem 
tussen de Rijn en de Maas.” In 2016 werd De Vree en Sliepen (V&S) overgenomen door de Ter Steege Groep uit Rijssen. Binnen het concern is het, als 
een van vijf  werkmaatschappijen, verantwoordelijk voor de nieuwbouw, renovatie en restauratie voor de zakelijke en particuliere markt in het Gelders 
rivierengebied. Het Betuwse karakter blijft bestaan. “In de kern zijn we nog steeds een familiebedrijf. Veel van onze medewerkers komen uit Tiel en 
omgeving en werken al jaren bij ons.”

Generalisten

Scholen, woningcorporaties, gemeenten en andere opdrachtgevers vinden hun weg naar De Vree en Sliepen. Met 50 medewerkers in vaste dienst 
heeft het aannemersbedrijf ook veel te bieden. “Wij zijn generalisten”, aldus Van Vreeswijk. “We doen werk dat we leuk vinden, vooral voor klanten uit de 
buurt.”  De lokale aanpak is verweven in alles wat het bedrijf doet. “Kennis die we niet in huis hebben halen we bij vaste onderaannemers. Bij voorkeur 
ook van hier.”  Dat de formule werkt blijkt wel uit de lange geschiedenis en de financiële cijfers. In 2020 draaide V&S een omzet van € 30 miljoen. Ook dit 
jaar worden goede resultaten verwacht. 

“De lokale aanpak is verweven in alles wat we doen”

Metamorfose 
In 2020 startte De Vree en Sliepen met een grootschalige renovatie van De Batouwe in Tiel. De voormalige serviceflat uit 1973 ondergaat een 
metamorfose. Nu is het nog één grote bouwplaats maar binnenkort prijkt hier een modern pand met 121 sociale huurappartementen. “Een uitdagend 
project, waar veel bij komt kijken”, zegt Van Vreeswijk. “We hebben het hele gebouw afgepeld. Nu bouwen we het weer op tot comfortabele, 
energiezuinige woningen.”  Van Vreeswijk zou de leden van Ondernemers Coöperatie Tiel graag rondleiden om te laten zien wat allemaal komt kijken 
bij zo´n grootscheepse verbouwing. Helaas laten de coronaregels dat niet toe. De geplande ontvangst in maart kan niet doorgaan. Zo gauw het weer 
kan wil hij alsnog een netwerkborrel houden. Bij De Batouwe of elders. “Dat is toch waar het lidmaatschap van OCT om draait: contacten leggen en 
elkaar als lokale ondernemers helpen. Met bier en bitterballen is dat een stuk leuker en leer je elkaar beter kennen dan in een online meeting.”
Om een indruk te krijgen van het werk van De Vree en Sliepen hebben we een video gemaakt van de renovatie van De Batouwe, die je kunt bekijken 
op vreesliepen.nl

Interview met...

• Interview en tekst door WVRS communiceert

In gesprek met
Wim van Vreeswijk

Bouwbedrijf
De Vree en

Sliepen:
sterke band met 
Rivierenland 
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1.  Een toekomstbestendige arbeidsmarkt
 Hoe realiseren wij deze in FruitDelta Rivierenland, zodat de vraag naar en 
 het aanbod van personeel goed op elkaar is afgestemd? 
 Met o.a. gedeputeerde Peter Kerris.
 Datum: Vrijdag 19 maart (15.30 - 17.00 uur)

2.  De maatschappelijke opgaven van de toekomst 
 Hoe werken wij samen in FruitDelta Rivierenland aan de maatschappelijke 
 opgaven van de toekomst? 
 Met o.a. gedeputeerde Christianne van der Wal.
 Datum: Vrijdag 9 april (15.30 - 17.00 uur)

Aanmelden kan via info@fruitdelta.nl

GGD Gelderland-Zuid is 18 februari gestart met 
vaccineren op Bedrijvenpark Medel 

GGD Gelderland-Zuid betrekt het pand aan de Biezenwei 2. 
Vanuit dit pand starten zij 18 februari met het vaccineren voor 
de coronabestrijding. Het is dan de grootste vaccinatielocatie in de regio Gelderland-Zuid. Er 
komen 14 priklijnen waarmee, afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare vaccins, ongeveer 
1500 mensen per dag kunnen worden gevaccineerd. Naast prikkers heeft de GGD personeel in 
dienst om alles rondom het vaccineren in goede banen te leiden. Een deel van het personeel 
gaat de kantoorruimte gebruiken. Het prikken zelf gebeurt in de grote hal ernaast. Voor het 
goed regelen van de verkeersstromen en het parkeren worden parkeerregelaars ingezet. Het 
pand wordt 24 uur per dag bewaakt. 

GGD is blij met deze locatie, waar de inwoners van Tiel en omgeving straks dichtbij een 
vaccinatie kunnen halen. De huisvesting is tijdelijk maar ze hopen op een goede samenwerking met alle  ‘nieuwe’  buren op het bedrijvenpark 
Medel. Voor vragen of opmerkingen kan de Servicedesk Facilitaire Zaken Corona gebeld worden op 088-144 74 92.

Op www.coronavaccinatie.nl staat informatie over wie wanneer aan de beurt is voor een vaccinatie. Wie aan de beurt is ontvangt via de post 
een uitnodiging van het RIVM.

FruitDelta Rivierenland 
Vrijdag 29 januari vond de eerste van een reeks van drie FruitDelta Rivierenland webinars plaats in 

samenwerking met VNO-NCW. Met diverse gasten werd online gesproken over de ontwikkeling van de mkb- en familiebedrijven in het 

gebied FruitDelta Rivierenland. Juist in deze tijden van de coronacrisis is het van belang om na te denken over het herstel op langere 

termijn en op zoek te gaan naar een werkend perspectief. 
Voorzitter van FruitDelta Rivierenland Hans Beenakker en presentator Marlous Löffelman van bureau Wollöf Communicatie, spraken met diverse 
gasten over het belang en de kracht van de mkb- en familiebedrijven in de regio, de uitdagingen waar de regio voor staat en het belang van 
samenwerking om economische ontwikkeling te herstellen en te stimuleren. Ruim 70 deelnemers volgden het webinar en konden reageren via de 
chat. De webinarreeks is bedoeld om de processen, zoals de herijking van het regionale economische ambitiedocument 2020-2024 en de FruitDelta 
Gebiedsagenda die Provincie Gelderland samen met onze regio opstelt voor de komende tien jaar, te voeden. De volgende webinars zijn:
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Winterschouw Kellen, Latenstein, Westroijen 
en Medel  
Tijdens de winterschouw van Kellen, Latenstein, Westroijen en Medel, is gebruik gemaakt van de ZETA methodiek. ZETA staat voor: 

Zichtbaarheid, Eenduidigheid, Toegankelijkheid en Aantrekkelijkheid. Deze richtlijnen voor het ontwerpen en beheren van de gebouwde 

omgeving zijn afkomstig van Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB). De SVOB is opgericht om kennis te ontwikkelen en te verspreiden over 

de manier waarop veiligheid in de ruimtelijke plannen kan worden ‘ingebouwd’.

Vanuit de ZETA vuistregels kunnen de eigenschappen van de gebouwde omgeving zodanig worden beïnvloed dat de mogelijkheden voor 

criminaliteit en overlast worden beperkt en de veiligheidsbeleving wordt vergroot (SVOB, 2011).

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde cijfers van het bedrijventerrein. Deze cijfers zijn berekend vanuit de gemiddelde 

cijfers per vuistregel. De schouwlijsten zijn ingevuld door Politie, Parkmanagement Tiel, Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel, 

Handhaving, Gemeente Tiel en Lijo Collectieve beveiliging. 

Wij herkennen hierin een mooie stijgende lijn en zetten in op verdere verbetering in 2021.

WINTERSCHOUW 2019

                                         Kellen     Latenstein     Medel     Westroijen

GEMIDDELD                                 6,7                    6,5                       7,6                      6,6

AANTREKKELIJKHEID                 7                       6,8                       7,7                       6,7

TOEGANKELIJKHEID               6,2                   6,1                     7,3                       6

EENDUIDIGHEID                         7,1                     6,6                       7,6                       6,8

ZICHTBAARHEID                       6,6                     6,7                        7,8                       6,9

WINTERSCHOUW 2020

                                         Kellen     Latenstein     Medel     Westroijen

GEMIDDELD                                7,5                   7,2                    8,1                     7,4

AANTREKKELIJKHEID              7,7                    7,5                      8,4                     7,6

TOEGANKELIJKHEID               6,9                 6,8                   7,4                   6,9

EENDUIDIGHEID                        7,6                   7,1                    8,1                     7,5

ZICHTBAARHEID                       7,7                    7,4                     8,3                      7,4
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Schouw op Bedrijvenpark Medel

Vrijdag 20 november vond de integrale schouw plaats op bedrijvenpark Medel over het 

openbaar groen, de watergangen en -partijen en de wegen/trottoirs. Bij deze integrale 

schouw waren diverse partijen betrokken, Coöperatie Medel, Industrieschap Medel, AVRI, 

gemeente Tiel, Flora-Nova en Bureau Kragten.

Het totaalbeeld wordt zeer positief door alle partijen ervaren. Bedrijvenpark Medel wordt 

goed onderhouden en is hierdoor mooi in balans. Voor 2021 staat het onderhoud van de 

bosplantsoenen op het programma (dit in 2 fases) voor groot onderhoud, de waterpartijen 

worden uitgebaggerd en de rietkragen worden bijgewerkt. Daarnaast wordt er in het kader van toekomstbestendige bedrijventerreinen 

gekeken om van Medel een biodivers bedrijventerrein te maken.

Regionaal Investeringsfonds  
FruitDelta Rivierenland   
 In 2020 hebben 18 projecten in de regio Rivierenland een bijdrage ontvangen uit het Regionaal Investeringsfonds. In totaal is € 988.143 aan 

subsidie toegekend op een totaal projectbudget van ruim 4 miljoen. Deze projecten dragen bij aan de realisatie van de regionale ambities.

Nieuwe ronde in 2021

Vanaf 19 maart 2021 kunnen initiatiefnemers zes weken lang een bijdrage aanvragen (tot en met 30 april 2021) vanuit het Regionaal Investeringsfonds. 

Een aanvraag indienen kan via: www.fruitdelta.nl/aanvraagformulieren. Heb je een goed plan wat wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Kijk dan 

voor meer informatie, toekenningscriteria en de werkwijze van het fonds op de website. In het najaar volgt een tweede ronde.

In 2022 viert OCT haar 20 jarig jubileum
In 2022 viert OCT haar 20- jarig bestaan. Wij willen daar uitgebreid bij stil staan. Op 

welke manier, dat weten we nog niet. Daarvoor vragen wij jou, als ondernemer op Kellen, 

Latenstein, Westroijen en Medel, suggesties aan te dragen. OCT is van, voor en door 

ondernemers. Juist daarom vinden wij het belangrijk dat de ondernemers betrokken zijn 

bij de programmering van het jubileummoment. Wij kijken uit naar jullie inbreng! Wil je 

meer weten, neem dan contact op met Marcel van den Berg 06 12561290 of Elly Schipper 

06 22248231. Jouw ideeën kun je deponeren in onze digitale ideeënbus.
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Bedrijvenpark Medel  
er zijn nog kavels beschikbaar!  
Het bedrijvenpark Medel 1 is bijna 

voltooid. Vele bedrijven hebben zich op 

Medel gevestigd en verder ontwikkeld. 

Door het parkachtige karakter en de 

hoge kwaliteit voelen bedrijven en 

medewerkers er zich thuis. De  kavels 

groter dan 1 ha zijn inmiddels allemaal 

verkocht. Omdat er veel vraag naar 

grote kavels is, hoopt Medel snel met de 

uitgifte op Medel Afronding te kunnen 

beginnen.  De uitspraak RvS over het 

bestemmingsplan Medel Afronding zal 

naar verwachting in 2021 plaatsvinden. 

Medel 1 heeft nog wel een beperkt aantal 

kavels te koop met een omvang tussen de 

2.600 m2 en 1 ha.

Meer info kun je vinden op www.medel.nl of 

neem contact op met Monique Spijker-Vries, 

coördinator uitgifte, 0344 673700 of 

06 10016305. 

Zij informeert je graag over de 

mogelijkheden op Medel voor uw bedrijf.

Werkzoekenden logistiek helpen met nieuwe website 
De nieuwe website indelogistiekrivierenland.nl van Logistics Valley 
Rivierenland, doet het goed. Met actuele vacatures in logistiek en 
transport in het rivierengebied en een aanbod van begeleiding in de 
sollicitatiefase  worden werkzoekenden uitgenodigd zich te melden. 
De website toont met video en tekst de tien meest gebruikelijke beroepen in de logistiek en is de link 
naar een achterliggend systeem voor begeleiding. Dat gebeurt ook op Facebook en Instagram, de 
andere twee platforms die Logistcs Valley Rivierenland gebruikt. Daarmee is inmiddels de aandacht 
getrokken van enkele duizenden bezoekers sinds eind november. Achter de website zit een module 
voor direct contact met werkzoekenden en begeleiding op hun zoektocht. 

Logistics Valley Rivierenland brengt ondernemers, onderwijs en overheden samen op gebied van 
arbeidsmarkt, opleidingen en omgevingsvraagstukken. Meer informatie over projecten en activiteiten 
op www.logisticsvalley.nl/ rivierenland
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Coronavirus: check hier de regelingen
De overheid heeft een uitgebreid steun- en herstelpakket met financiële regelingen tijdens de coronacrisis. Met die regelingen kun je 
bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in je loonkosten. Andere regelingen maken het makkelijker om aan 
krediet te komen. De regelingen zijn tot eind juni 2021 van kracht. 
Meer info op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen

Werkzaamheden aan Kellenseweg en Bulkweg
De gemeente gaat medio maart onderhoud uitvoeren aan de rijbaan van de Kellenseweg (tussen de Wattstraat en de Zuiderhavenweg) 
en de Bulkweg. Het onderhoud bestaat uit het vervangen van de bovenste laag asfalt en het repareren van de onderliggende schades. 
Aannemersbedrijf Gebroeders Van Kessel gaat de werkzaamheden uitvoeren. De Kellenseweg wordt overdag uitgevoerd, de Bulkweg in 
de avond.
Het verkeer wordt geïnformeerd door vooraankondigingsborden bij de wegen waarop de data van de uitvoering staan. Tijdens de 
werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.
Voor nadere informatie over het werk kun je contact opnemen met de heer Ed Blok en de heer Johan Christiaens van de gemeente Tiel. 
Ze zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Tiel 0344 637111.

Ik koop lokaal 
Door de coronamaatregelen hebben veel ondernemers het zwaar. Om deze ondernemers te ondersteunen 
vragen wij om je aankopen zoveel als mogelijk lokaal te kopen. Hiermee ondersteun je lokale bedrijven.  
Meer info op www.uitintiel.nl/winkelen/ik-koop-lokaal

Vragen aan de gemeente 
Heb je vragen aan de gemeente dan kun je contact opnemen met Willeke van de Pol, regisseur Economie en Recreatie & Toerisme, 
06 29202757 of met Ryan Bevers, beleidsadviseur Economie, 06 11783615. Zij staan klaar om jouw vragen te beantwoorden. Info van 
de gemeente is te vinden op www.tiel.nl

Gemeentenieuws



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

Secretariaat Elly Schipper | 06 22248231
WVRS communiceert

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:

Co
lo

fo
n  

Colofon

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 kan jouw onderwerp worden besproken.   

Volg ons ook op 

Bijeenkomsten 2021

25 mei   Werkzaak Rivierenland

16 september  MasterClass BBQ bij 

 Napoleon Grills met ALV  

27 oktober  SBBT Veiligheidsontbijt 

30 november   Sligro

Nieuwe leden:

 

             
Word ook lid 

en meld je aan 
via de website of e-mail!


