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Nieuwsbrief  
 

Nummer  1-2017 
Maart 2017 

Woordje van de Voorzitter 
Door: John Polling 

Allereerst wil ik mijn voorganger, Ton van der List, 
bedanken voor het voorzitterschap van de afgelopen 
jaren en de vele afgeronde acties die daaruit voort zijn 
gekomen. Ton en het bestuurdersteam hebben met 
veel bezieling de nieuwe BiZ-vorm gegeven waarbij een 
eerlijker verdeling van de lasten een van de 
speerpunten was. Kwaliteit, uitstraling, schoon en groen 
zijn op Steenakker werkelijk goed vormgegeven. 
Helaas moest ik kort na mijn benoeming, als voorzitter 
door de Algemene Ledevergadering op 13 oktober 
2016, in verband met een acute leukemie, een aantal 
maanden het ziekenhuis in. Voor Ton van der List was 
het gelukkig geen probleem de aan mij toebedeelde 
taken voor een paar maanden nog even over te nemen. 
Dank je wel Ton. Chapeau! Inmiddels ben ik in rustiger 
vaarwater gekomen, heb ik nieuwe stamcellen 
ontvangen en ben ik weer rustig aan begonnen de aan 
mij toebedeelde voorzitterstaken uit te voeren. Dank je 
wel voor het vertrouwen dat ik ontving op 13 oktober 
2016, dat geeft energie en ik ben super enthousiast 

over Steenakker. De blijvende goede uitstraling, de 
mooie uniformiteit, de melange aan bedrijven en hoe 
we met elkaar ons bedrijventerrein op zo’n hoog en 
schoon en groen niveau weten te houden. Voor dit 
vertrouwen wil ik iedereen heel graag bedanken.  
 

Overzicht BiZ-activiteiten 
voorzitter 

Hieronder treft u alvast een kort overzicht aan van de 
activiteiten die ik, als voorzitter, voor Steenakker de 
laatste paar maanden heb kunnen uitvoeren. 
 
Platform BV Breda 
Onder de bezielende leiding van Theo van der Kuijck en 
Laura Martin is in de trouwzaal van ons mooie Stadhuis 
aan de Grote Markt op 16 februari 2017 het startschot 
gegeven voor Platform BV Breda. SBBB is hiermee 
komen te vervallen. Ton van der List en ondergetekende 
zijn op 14 februari gaan tekenen voor de samenwerking 
met Platform BV Breda. De doelstellingen van Platform 
BV Breda zijn duidelijk geformuleerd en spelen onder 
andere in op de veranderingen in onze maatschappij. 
“De 3 O's”, de verbinding tussen Ondernemers, 
Onderwijs en Overheid. Daar hoort beveiliging bij maar 
ook duurzaamheid, vestigingsklimaat, leegstand en 
internationale schakelstad. De belangrijkste functie van 
Platform BV Breda is samenwerking en initiatieven 
ontwikkelen voor de bedrijventerreinen van Breda. 
Deze zijn allemaal bij dit Platform aangesloten en met 
veel enthousiasme werken we aan verbeteringen van 
de genoemde onderwerpen. 
 
Bezoek UWV en Werkgevers Servicepunt 
Op 9 maart ben ik samen met Stefan Schuyleman op 
bezoek geweest bij het UWV, Niek Iversen en Wim 
Erkelens van Werkgevers Servicepunt om te kijken wat 
voor soort support wij als werkgevers in het MKB 
mogen verwachten van hen. Wim Erkelens gaf tijdens 
deze sessie aan dat de website www.werk.nl het 
communicatievlak is tussen bedrijven en werknemers. 
Ga er eens vrijblijvend naar toe en kijk of het u 
voldoende te bieden heeft als werkgever.   
 
Contact met Avans Hogescholen 
Bij de Avans Hogescholen heb ik inmiddels contact 
gehad met diverse mensen waaronder met Wim de 
Haas, over de aansluiting van scholing, beroep en 
stageplaatsen. Iedere dag komen er beroepen bij en 
vallen er beroepen af. Op dit moment is er veel vraag 
naar studenten met kennis van de Cloud, SharePoint, 
IoT en Business Intelligence. Wanneer mensen dan nog 
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opgeleid worden om Windows Server 2007 (bij wijze 
van voorbeeld natuurlijk) lokaal te installeren dan wordt 
meteen duidelijk dat de aansluiting met het 
bedrijfsleven er niet is. Om die reden gaan we hier een 
veel actievere rol spelen en voorlichting geven over de 
automatseringsbehoefte van de toekomst. Dit doen we 
door een aantal middagen met studenten in gesprek te 
gaan en op die manier de schakel te verbeteren tussen 
Studie en bedrijfsleven. 
 
Paul Depla, de burgemeester van Breda 
We hebben een hele actieve Burgemeester Depla en 
wethouder economische zaken Adank. Ze zijn 
nieuwsgierig naar uw bedrijf, wat u doet, waar u focus 
ligt, wat uw groeipotentie is enz. Ze komen met die 
vragen graag naar u toe om kennis met u en uw bedrijf 
te maken. Een bedrijf leiden betekent samenwerken en 
netwerken. Maak er gebruik van, onze Gemeente 
kenmerkt zich door een groot en divers netwerk. 
Inmiddels zijn er door de Burgemeester Paul Depla en 
Wethouder Economische zaken Boaz Adank twee 
werkgroep bijeenkomsten geweest. Met veel energie 
willen ze bouwen, samen met ons. Als eerste opening is 
er een toezegging investeringsmiddelen ter grootte van 
2 miljoen beschikbaar via de Gemeente voor moeilijk te 
financieren projecten, startups e.d. Voor meer 
informatie neemt u direct contact op met Economische 
Zaken Breda. (www.breda.nl)  
De Gemeente heeft In totaal vijf werkgroepen 
geformuleerd. Zelf ben ik lid van de werkgroep 
“internationaal” gericht op bv, scholings- en 
huisvestingsmogelijkheden voor internationale 
studenten. We hebben natuurlijk al een groot aantal 
mooie internationale opleidingscentra in Breda. Breda 
een heerlijk stad om te wonen, niet te groot, centraal 
gelegen, goede en snelle aansluitingen omringd door de 
natuur en altijd die heerlijke Brabantse sfeer. Dat het de 
Gemeente serieus is blijkt o.a. door de inschakeling van 
TCC (The Communication Company) die door de 
Gemeente ingezet is om Breda op de kaart te zeten. 
Tijdens de tweede bijeenkomst van 21 maart zijn er 
diverse werkgroepen ingericht. Doelstelling van de 
Gemeente is; een solide bijdrage leveren aan de groei 
van werkgelegenheid, potentie en kwaliteitsverbetering 
plus communicatie verbetering. Eén van de 
werkgroepen kwam met een interessant onderwerp dat 
direct moet worden opgelost. De bereikbaarheid van de 
industrieterreinen met openbaar vervoer is niet 
bestaand. Om te laten zien dat het de Gemeente Breda 
serieus hiermee omgaat is er afgesproken dat er per 
direct een pilot ingericht wordt met een bus, die wel 
naar de industrieterreinen rijdt. Ik houd u op de hoogte 
wanneer dit pilotproject gestart wordt. Overigens vond 
iedereen in de laatste werkgroep bijeenkomst het een 
gemiste kans dat startende werknemers, stagiaires 

maar ook klanten simpelweg niet met het openbaar 
vervoer naar BiZ Steenakker of andere 
industrieterreinen kunnen komen. We zijn het er 
allemaal en helemaal over eens dat openbaar vervoer 
die beoogde dienst ook moet uitvoeren en dat niet 
winstgevendheid van een lijn bepalend moet zijn of zij 
in stand wordt gehouden. Daarnaast heeft de overheid 
de verplichting het gemakkelijk en betaalbaar te 
houden. 
 
BiZ Breda Oost 
Als laatste wil ik graag Jeppe Koertshuis als voorzitter 
van Breda Oost feliciteren met het succesvol omzetten 
van bedrijventerreinen Breda Oost naar een BiZ-
structuur.  
 
Graag wil ik iedereen vriendelijk bedanken voor het 
vertrouwen in mij als uw voorzitter voor de komende 
jaren.  
 
Met vriendelijke groet, 
John Polling 
Uw voorzitter Steenakker 
 

Algemene Ledenvergadering  
 26 oktober 2017 

Eerder is voorgesteld om ook in het voorjaar op 13 april 
2017 een ALV te plannen. Omdat er, na de intensieve 
periode van de nieuwe BiZ, nu weinig actuele zaken zijn, 
heeft het nieuwe bestuur besloten, na raadpleging van 
de leden, om deze ALV niet door te laten gaan. In 
oktober zal zij u uitgebreid informeren. 
 
 

Informatie van de Parkmanager: 
Voor het onderhoud van het groen met uitzondering 
van de bomen en waterpartijen, is er weer een contract 
afgesloten voor komende twee jaar 
met Hoveniersbedrijf Donkergroen, vestiging Etten Leur. 
De werkzaamheden zullen op dezelfde basis uitgevoerd 
worden als in de afgelopen jaren, met uitzondering van 
het legen van de prullenbakken. Dit zal voorlopig iedere 
maandag gebeuren en niet meer alleen als ze vol zitten. 
Het nadeel is wel, als mensen of bedrijven op dinsdag 
eigen vuil bij de prullenbakken zetten dat dan tot 
maandag blijft staan. 
 

 
 

http://www.breda.nl/
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In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe bestuursleden zich 
graag aan u voor. 

Voorstellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans van Nunen 
Managing director Ecolight BV. 
 Fabrikant en distributeur van Noodverlichting in de 
breedste zin van het woord. Sinds Mei 2016 aanwezig 
op het bedrijventerrein Steenakker. Voorheen op 
verschillende locaties in Breda gehuisvest geweest. 
Toen ik gevraagd werd door leden van het vorige 
bestuur om zitting te nemen in het nieuwe bestuur heb 
ik meteen toegezegd. Ik wil graag mee werken aan het 
in stand houden en eventueel verbeteren van wat het 
vorige bestuur bereikt heeft door ons bedrijventerrein 
een van de mooiste en beste van Nederland te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mijn naam is Ewald Vanwesenbeeck 
Ik ben 46 jaar en werkzaam als vestigingsmanager 
bij PontMeyer Breda. Ik woon in Bergen op Zoom, 
werk al 24 jaar bij PontMeyer waarvan de laatste 5 
jaar als vestigingsmanager Breda. Ons 
bedrijventerrein Steenakker heeft een ontzettende 
positieve kracht. De ligging en bereikbaarheid zijn 
optimaal. Door de actieve vereniging en de 
gezamenlijke acties is ons bedrijventerrein schoon, 
overzichtelijk en verzorgd. Laten we er samen voor 
zorgen dat dit zo blijft of nog beter wordt. Dat is 
voor mij dan ook de reden geweest om in te gaan 
om lid te worden van het bestuur van dit 
bedrijventerrein. 
Je werkomgeving is zeker zo belangrijk als je 
woonomgeving! 

 

 
Mijn naam is Ad Geilings,  
Ik ben 52 jaar, getrouwd, heb 
drie kinderen en ik ben 
woonachtig in Prinsenbeek. Ik 
heb na het voltooien van mijn 
studie Elektrotechniek 10 jaar 
gewerkt in de industriële 
automatisering en in 1997 de 
overstap gemaakt naar de 
medische sector. Vanaf 1997 
werk ik bij Tuttnauer Europe 
B.V. Ik ben daar begonnen als 

Technical Manager en vanaf medio 2001 ben 
ik Managing Director. Dit bedrijf is opgericht in 1994 en 
is een dochteronderneming van Tuttnauer Ltd., 
producent van sterilisatieapparatuur voor ziekenhuizen, 
tandartsen, laboratoria en industrie, met vestigingen in 
Amerika, Israël, China, India, Thailand en Jordanië. 
Vanuit onze vestiging in Breda zijn wij met een team van 
15 medewerkers verantwoordelijk voor de Europese 
Markt. Ons bedrijf is in 1994 begonnen aan de 
Paardeweide en sinds 2011 zijn we gevestigd aan de 
Hoeksteen op industrieterrein Steenakker. 
 
 

 
 

Wilt u uw bedrijf presenteren aan andere 
leden van BIZ Steenakker? Laat het ons 
weten! Dan kunnen we een ALV of een ander 
netwerk event bij u plaats laten vinden. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met 
het secretariaat: info@steenakker-breda.nl 
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