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“De kracht van samenwerken”

Persbericht van Gemeente Tiel: Tozo-regeling

Logistics Valley: Kansen voor Water

Stichting HeartSafe Tiel



OCT actueel     •     juni 2021
2

ALGEMENE  VRIJDAG 2 JULI
LEDENVERGADERING  15.30-16.30 UUR 

Ben je met je bedrijf gevestigd op Bedrijvenpark Medel, dan nodigen wij je graag 
uit voor de Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Medel. Die vindt plaats 
voorafgaand aan de OCT-Zomerborrel 2021. Een mooi moment om Tielse ondernemers 
te ontmoeten na een lange periode waarin dat niet mogelijk was.

De Algemene Ledenvergadering begint op 2 juli om 15.30 uur en duurt 
tot maximaal 16.30 uur. We kunnen dan op tijd aansluiten bij de OCT-
Zomerborrel in Restaurant de Betuwe aan de Hoog Kellenseweg 7 te Tiel.

UITNODIGING

AANMELDEN
WWW.COOPERATIEMEDEL.NL

AANMELDEN
WWW.ONDERNEMERSCOOPERATIETIEL.NL

VRIJDAG 2 JULI
17.00 UUR
Restaurant de Betuwe
Hoog Kellenseweg 7 
te Tiel
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Onze bijeenkomsten zijn nooit saai! 
Een greep uit eerdere bijeenkomsten:

la
ch

en
 is 

gezond!

bekend gezicht...

(sportief ) 
netwerken

feestje...!!

gezelligheid
kent geen

tijd
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Collectiviteitskorting Label C
Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Dit betekent 
een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het 
gebouw dan niet aan de eisen, dan mag je het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor 
gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012. 
TIP: heeft u een ouder pand, begin op tijd met de voorbereiding.

Kies je voor bedrijfslabel.nl dan ontvang je, als je lid bent van OCT,  eenmalig € 75 korting.

In Nederland zijn er gemiddeld zo’n 8.000 reanimaties per jaar buiten het ziekenhuis. Het 
overgrote deel (70%) van de slachtoffers bevindt zich in en rond het huis. De overlevingskans 
is het grootst als binnen 6 minuten met reanimatie wordt gestart en een AED wordt 
aangesloten. Als elke minuut telt, is snelle hulp dus van levensbelang.

Stichting HeartSafe Tiel werkt aan een dekkend netwerk van 24 uur per dag bereikbare 
AED’s in de gemeente Tiel met daaromheen opgeleide Burgerhulpverleners. OCT-lid Bianca 
Looyschelder - De Weerd is penningmeester van HeartSafe Tiel.

Wat kunnen bedrijven doen om te ondersteunen?
Bianca: “Er zijn gelukkig veel bedrijven waar een AED aanwezig is. Alleen is deze vaak niet 
aangemeld bij HartslagNu. Dat systeem zorgt voor de alarmering van Burgerhulpverleners. 
Voor de openingstijden van het kantoorpand of winkel is dat natuurlijk al een eerste stap. Nog 
mooier is als de AED buiten een plek kan krijgen. En het zou geweldig zijn als alle BHV-ers zich 
ook aanmelden bij HartslagNu, zodat er ook hulp geboden kan worden als er bijvoorbeeld net 
buiten het kantoorpand een reanimatie aan de gang is.”

Wil je meer te weten komen over HeartSafe Tiel, neem dan contact op met Bianca Looyschelder - 
De Weerd via biancalooyschelder@heartsafetiel.nl, 06-12 387 863 of kijk op www.heartsafetiel.nl

STICHTING 
HEARTSAFE TIEL

“TIEL IS HARTVEILIG ALS ER GEEN
ENKEL GEBIED MEER ONBEDEKT
BLIJFT QUA AED’S EN BURGER-
HULPVERLENERS”

FOTO: RICHARD HULSHOF

SAMEN MAKEN WE TIEL HARTVEILIG
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Gemeentenieuws

Kansen voor Water: bedrijfsscans in de aanbieding 
Logistics Valley Rivierenland benadert in 2021 en 2022 honderd verladers en 
vervoerders in de regio Rivierenland en informeert ze over de kansen die vervoer 
over water biedt. Financiering komt uit de Regiodeal Rivierenland.

Dichtslibbende snelwegen en lange wachttijden in de havens voor trucks zijn aan de 
orde van de dag. Het is bovendien provinciaal- en rijksbeleid de drukte op de wegen te 

verminderen. Vervoer over water is robuust, voorspelbaar en biedt de mogelijkheid na uitladen op een containerterminal de bezorging 
op afroep te realiseren.
Het project Kansen voor Water Rivierenland hoopt van die honderd benaderde ondernemers minimaal de helft over te halen een 
zogeheten maturityscan te laten uitvoeren, gratis, door HAN-studenten. Daarbij wordt gekeken of toevoegen van de modaliteit ‘vervoer 
over water’ zin heeft voor de betreffende onderneming en of dat haalbaar is.
Dat vergt één gesprek met de studenten van de HAN die zullen helpen bij het verzamelen van gegevens. Daar volgt een advies uit: is dit 
bedrijf in staat en geschikt om een deel van haar transport via een containerterminal te laten lopen? Logistics Valley Rivierenland rekent 
erop dat uiteindelijk minimaal 25 ondernemers daadwerkelijk een deel van hun lading van de weg halen en via water gaan vervoeren.
Het project Kansen voor Water Rivierenland wordt gefinancierd uit de zogeheten Regiodeal Rivierenland met de rijksoverheid. Het is één 
van de 27 projecten die door het regiobestuur namens de gemeenten zijn gekozen om de subsidie van Rijk, Provincie en Regio aan te 
besteden in de komende jaren.
Kansen voor Water Rivierenland zorgt voor een uitrol van voorbereidend werk van het project ‘Kansen voor Water Logistics Valley’. Hierin 
is, samen met de collega-hotspots in Nijmegen en Liemers-Achterhoek, een samenwerking opgezet tussen de drie containerterminals in 
Tiel, Nijmegen en Doesburg en er is objectief promotiemateriaal ontwikkeld. Ondernemers kunnen zo zélf oordelen of vervoer over water 
interessant is. De maturityscan op multimodaliteit van het Kennis DC Logistiek Gelderland, onderdeel van de HAN, wordt daarbij ook 
uitgetest bij een tiental ondernemers.

Meer info: www.logisticsvalley.nl/nl/nieuws/kansen-voor-water-bedrijfsscans-in-de-aanbieding

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
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Regionale Energie Strategie 
De gemeente Tiel werkt samen met acht gemeenten aan de Regionale Energie Strategie (RES). In 
deze RES kijken gemeenten met elkaar hoe zij denken dat zij een bijdrage kunnen leveren aan het 
klimaatakkoord. Deze bijdrage bestaat uit het aangeven van locaties voor de mogelijke opwekking 
van wind- en zonne-energie.  Ook wordt gekeken naar duurzame alternatieven voor het gebruik 
van aardgas.  Elke gemeente geeft aan hoe zij denkt een bijdrage te kunnen leveren voor deze 
energieopgave. In de raad van mei heeft de gemeente Tiel dit aangegeven, het zogenoemde RES-bod.

In de afgelopen periode zijn in Tiel en ook in andere gemeenten ruimte-ateliers gehouden met inwoners en stakeholders om te bekijken 
waar we wind- en zonne-energie zouden kunnen opwekken. Uit deze ruimte-ateliers blijkt dat de A15-zone en de industrieterreinen als 
het meest kansrijk worden gezien voor de ontwikkeling van wind- en zonne-energie. Om te bekijken of dit ook echt zo is zijn we, samen 
met de gemeente Buren en Neder-Betuwe, bezig met nader onderzoek voor het gebied Kellen, Medel en de directe omgeving. De 
resultaten hiervan worden later dit jaar verwacht.

Voor meer informatie over de RES zie www.resrivierenland.nl
Voor eventuele vragen kun je ook contact opnemen met Miek Blom, beleidsadviseur duurzaamheid bij de gemeente Tiel mblom@tiel.nl

Herijking Regionaal Economisch Ambitiedocument 
De gemeenten in de regio Rivierenland hebben tot 2021 hun economische ambities vastgelegd in 
het Regionaal Economisch Ambitiedocument. De afgelopen jaren is ingezet op de drie speerpunten: 
Logistiek & Economie, Recreatie & Toerisme en Agribusiness. Momenteel wordt een nieuw 
Regionaal Economisch Ambitiedocument opgesteld voor de komende 5 jaar. 

Meer info is te vinden op de website www.fruitdelta.nl/regionaal-economisch-ambitiedocument

Gemeentenieuws
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Persbericht Gemeente Tiel 
Ondernemers in Rivierenland krijgen hulp van gemeente 
De coronacrisis heeft veel ondernemers hard geraakt. In Rivierenland deden ruim 3.000 zelfstandigen een beroep op de Tozo-regeling. 
Om weer perspectief te bieden en de bestaanszekerheid te versterken, komen de gemeentes in Rivierenland ondernemers te hulp. 

Pakt u uw zaken weer op als voor de coronacrisis of moet het anders?
Misschien maakt u als zelfstandig ondernemer gebruik van de financiële steunmaatregelen die de overheid beschikbaar stelt, maar 
twijfelt u of uw bedrijf voldoende levensvatbaar is als straks de coronamaatregelen versoepeld worden en de steunmaatregelen stoppen. 
Hoe start u straks uw onderneming weer op? Pakt u uw zaken weer op als voor de coronacrisis of moet het anders? 

Uw gemeente helpt u graag!
U kunt met de gemeente sparren over de toekomstmogelijkheden van uw bedrijf. De gemeente kan (financiële) ondersteuning bieden 
bij de voortzetting van uw bedrijf of verwijzen naar gepaste vormen van ondersteuning. Maar ook als u door de bomen het bos niet meer 
ziet door de veelheid aan regelingen, als u zich zorgen maakt, of als u betalingsachterstanden heeft: neem contact op met uw gemeente.  
De gemeente biedt ondersteuning bij het versterken van uw onderneming of begeleiding naar (tijdelijk) ander werk, bijvoorbeeld als uw 
onderneming niet langer levensvatbaar is. Ervaren adviseurs ondersteunen u bij uw zoektocht naar de mogelijkheden. 
In Rivierenland werken ondernemers, gemeentes en organisaties als Werkzaak Rivierenland, UWV, VNO-NCW, Leerwerkloket Rivierenland 
en ROC Rivor samen om sterker uit deze crisis te komen en talent te laten werken in Rivierenland.
Een ondernemer in Rivierenland: “Als freelancer zag ik mijn opdrachten heel snel minder worden. Mijn klanten zitten vaak zelf ook in een 
lastige situatie. Ik maak gebruik van de Tozo, en ben mij nu aan het oriënteren op de toekomst. Het liefst ga ik straks gewoon door met mijn eigen 
praktijk, dat is mijn passie. Maar ik werk ook aan een plan B. Ik zie nu al dat mijn werk zal veranderen na Corona. Mijn klantcontacten zullen toch 
meer digitaal worden. Gelukkig krijg ik hulp via de gemeente.”  

Wacht niet, maar kom in actie 
Herkent u zich bij het lezen van dit bericht? Wacht dan niet, maar kom in actie. Zodat u klaar bent als de ondersteuningsmaatregelen 
stoppen en de coronaregels versoepeld worden. Gaat u tegen die tijd verder met uw bedrijf? Of kiest u toch voor een baan in loondienst? 
Of beide? 
Neem contact op met uw gemeente. In een persoonlijk gesprek helpen ervaren adviseurs u verder. 

Woont u in de gemeente Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal of Zaltbommel, dan kunt u contact opnemen met 
Werkzaak Rivierenland. Bel 088 9375 000 of stuur een mail naar bbz@werkzaakrivierenland.nl. 
Woont u in de gemeente Buren of Neder-Betuwe? Bel dan 14 0344 of mail naar werkeninkomen@buren.nl.

Gemeentenieuws



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

Secretariaat Elly Schipper | 06 22248231
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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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

2 juli   Zomerborrel bij

 Restaurant De Betuwe

16 september  MasterClass BBQ bij 

 Napoleon Grills met ALV

14 oktober “Het werk draait door”  

 samen met Werkzaak 

 Rivierenland  

16 november  SBBT Veiligheidsontbijt 

14 december   Sligro

 

             
Word ook lid 

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


