“Het werk draait door” | Lokaal Preventie Akkoord Tiel
Actieve netwerkbijeenkomst Holland Evenementen Groep
Start aanleg nieuwe waterleiding door BAM

“De kracht van samenwerken”

CT actueel

september

2021

UITNODIGING

Actieve netwerkbijeenkomst op 21 september
met Algemene Ledenvergadering

PROGRAMMA
15:00 uur

Aankomst Holland Evenementen Groep

15:30 uur

Start algemene ledenvergadering OCT

16:30 uur

Centrale opening door de gastvrouw Esther ten Hove van
Holland Evenementen Groep

16:45 uur

Uitleg activiteiten

17:00 uur

Start activiteiten

17:50 uur

Korte break en wissel van activiteit

19:00 uur

Start BBQ met muzikale omlijsting van de Tielse band The Passengers

21:00 uur

Einde evenement
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Glasnet Tiel een gouden greep!
Uit recent, in opdracht van Glasnet Tiel, uitgevoerd marktonderzoek blijkt dat het opzetten
van een eigen glasvezelnetwerk van, voor en door ondernemers een gouden greep is
geweest. Glasnet Tiel doet het uitstekend en krijgt steeds meer aanvragen voor de aanleg van één of meerdere glasvezelaansluitingen
bij Tielse ondernemers. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat Glasnet Tiel een prachtig product biedt tegen een tarief dat
nergens anders zo laag is.
Glasnet Tiel blijft zich ontwikkelen en gaat de komende periode nieuwe abonnementsvormen en uitbreiding van het dienstenpakket
onderzoeken.
Glasnet Tiel kent geen winstoogmerk en is van, voor en door ondernemers. Wil je meer weten over de mogelijkheden op jouw locatie,
neem dan contact op met Elly Schipper. Dat kan via 0344 200107 of info@glasnettiel.nl

Resultaten Banenafspraak
eerste kwartaal 2021
UWV brengt, op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) en de Werkkamer, sinds 2015 elk kwartaal een
regionale trendrapportage banenafspraak uit om werkgevers, gemeenten
en andere betrokkenen in de arbeidsmarktregio een indicatie te geven van
de voortgang van de banenafspraak per arbeidsmarktregio. De regionale
trendrapportage geeft aan hoe de populatie binnen de banenafspraak
zich ontwikkelt en hoeveel banen (in de definitie van de banenafspraak)
in de regio’s gerealiseerd zijn. Deze kwartaalrapportage is niet geschikt
als officiële meting van de realisatie van de banenafspraak omdat die op
jaarlijkse basis plaatsvindt. Bovendien worden in de kwartaalrapportages
de banen via uitzendcontract of detachering niet uitgesplitst naar overheid
en markt. De Tweede Kamer wordt door SZW jaarlijks aan het eind van
het parlementaire jaar geïnformeerd over de officiële stand van zaken
met betrekking tot de realisatie van extra banen die meetellen voor de
banenafspraak.
Lees de hele rapportage op www.ondernemerscooperatietiel.nl
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Schouw, bedrijventerreinen
Tiel juni 2021
Tijdens de schouw van de bedrijventerreinen in Tiel is gebruik gemaakt van de ZETA methodiek.
ZETA staat voor: Zichtbaarheid, Eenduidigheid, Toegankelijkheid en Aantrekkelijkheid. Deze richtlijnen voor het ontwerpen en
beheren van de bebouwde 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 bebouwde omgeving zodanig worden beïnvloed dat de
mogelijkheden voor criminaliteit en overlast worden beperkt en de veiligheidsbeleving wordt vergroot (SVOB, 2011).
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de gemiddelde cijfers van de bedrijventerreinen in Tiel. 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.
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Uitnodiging Onderwijs en Arbeidsmarkt 2021
Het Onderwijs en Arbeidsmarkt evenement staat gepland
op donderdag 23 september van 9.30 uur tot 12.00 uur. Het
thema is ‘Samen met Slagkracht, talentvol naar de toekomst!’.
Lees het volledige programma op de website en meld je aan!
Elk jaar organiseert provincie Gelderland hét onderwijs en
arbeidsmarktevenement. Vormgegeven voor en door partners,
om de rijkdom en variatie aan ontwikkelingen en oplossingen
binnen het werkveld met elkaar te delen.
Het evenement is digitaal bij te wonen. Maar er is ook ruimte
voor LIVE ontmoeten en verbinden tijdens diverse deelsessies
op locatie bij onze partners. Uiteraard binnen de dan geldende COVID-19 maatregelen.
Op donderdagochtend 23 september wordt de wereld door de bril van de mensen bekeken over wie het gaat. Hoe
kijken zij terug op de afgelopen anderhalf jaar, en hoe kijken zij naar de toekomst? Kunnen ze meekomen in het
veranderende werken en leren? Wat betekenen technologische ontwikkelingen en digitalisering in hun loopbanen? Hoe
zijn ze bezig met de ontwikkeling van hun talenten?
De nieuwste ontwikkelingen worden gepresenteerd en interessante voorbeelden gegeven voor een goede dosis
inspiratie, verrijkt met de perspectieven en inzichten gebaseerd op ervaringsleren.
Je bent van harte uitgenodigd om dit evenement bij te wonen! Wil je live deelnemen aan een deelsessie? Geef dit
dan aan op het aanmeldformulier. Volg je het programma online, dan hoef je geen voorkeur aan te geven en volstaat
aanmelden.
Team Onderwijs & Arbeidsmarkt namens gedeputeerde Peter Kerris hoopt je te mogen begroeten tijdens Onderwijs en
Arbeidsmarkt 2021!
De medewerkers van het Provincieloket zijn bereikbaar via
026 359 99 99 | provincieloket@gelderland.nl | www.gelderland.nl
Aanmelden kan via https://www.gelderland.nl/Onderwijs-Arbeidsmarkt-2021
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BAM Energie & Water start 13 september
op bedrijvenpark Medel met de aanleg van een
nieuwe waterleiding
In opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens start BAM Energie & Water op maandag
13 september met verschillende werkzaamheden om de drinkwatervoorziening
in de regio Tiel te verbeteren. Er komen onder meer nieuwe leidingen onder het
Amsterdam-Rijnkanaal en rivier de Linge. Bedrijvenpark Medel en de gemeenten
Buren en Tiel krijgen aanvoerleidingen met meer capaciteit om de groeiende vraag
naar drinkwater aan te kunnen.
Vanaf maandag 13 september start BAM Energie & Water op bedrijvenpark Medel met de aanleg van een nieuwe waterleiding in
de stoep langs de Hoekwei en Krommewei. Om ruimte te maken voor deze werkzaamheden wordt een halve rijbaan gefaseerd
afgesloten, waarbij het verkeer langs de werkzaamheden geleid wordt of in één richting, of met een voorrangsregeling. De
verkeersmaatregelen zijn zo ingericht dat alle bedrijven bereikbaar blijven tijdens de werkzaamheden en er veilig gewerkt
kan worden. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot en met
woensdag 13 oktober a.s.
Aansluitend wordt gestart met het vervangen van de oude waterleiding
onder rivier de Linge ter hoogte van de Grotebrugse Grindweg en het
aanleggen van een nieuwe transportleiding onder het AmsterdamRijnkanaal. Deze nieuwe transportleiding wordt aangelegd in het
verlengde van de Kellenseweg richting bedrijvenpark Medel met
een gestuurde boring in samenwerking met Van Leeuwen Sleufloze
Technieken.
Mocht je vragen hebben over de werkzaamheden dan kan je contact
opnemen met de omgevingsmanager van BAM, Ciska Smit op telefoon
nummer 06 11261278 of e-mail ciska.smit@bam.com
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We worden steeds ouder en de meeste
mensen voelen zich gezond. Toch is er nog
veel te doen in de aanpak van roken, problematisch alcoholgebruik, stimuleren van
gezond gewicht en meer bewegen. Er wordt
al veel gedaan in Tiel. Denk aan Samen gezond
in Tiel waarin organisaties samenwerken om
inwoners te stimuleren tot een gezonde en
actieve leefstijl, het Gezonde School vignet
dat een groot deel van de scholen in Tiel al
heeft. Denk ook aan de Rookvrije Generatie
waarbij organisaties samen ernaar streven
dat kinderen beschermd worden tegen
tabaksrook en niet meer in de verleiding komen om te gaan
roken. Maar daarnaast is het belangrijk om gezamenlijk nog
meer kansen te benutten om de inwoners van de gemeente
Tiel te stimuleren tot gezonde keuzes.
De Rijksoverheid heeft een Nationaal Preventieakkoord
gesloten. Daarin staan afspraken tussen meer dan 70
verschillende organisaties in Nederland over de aanpak
van roken, problematisch alcoholgebruik en komen tot een
gezond gewicht. Ook is er een Nationaal Sportakkoord, met

afspraken om te zorgen dat iedereen een
leven lang zonder belemmeringen in een
veilige en gezonde omgeving plezier in sport
kan hebben. De gemeente Tiel vertaalt deze
nationale akkoorden naar een lokaal Preventieen Sportakkoord. Daarbij hebben zij specifieke
doelen voor ogen. Gemeente Tiel wil de
gezondheidsverschillen tussen verschillende
groepen inwoners verkleinen zodat kinderen
een goede start maken en daar hun leven lang
profijt van hebben, dat actieve volwassenen
fit hun pensioen in gaan en dat ouderen
veel gezonde levensjaren hebben en zo lang
mogelijk meedoen in de samenleving. Er wordt daarom
ingezet op een samenhangend pakket van maatregelen op
het gebied van afzonderlijke thema’s: roken, gezond gewicht
en psychisch welbevinden. Er wordt niet met iets nieuws
gestart maar gemeente Tiel zorgt voor meer en slimmere
verbindingen in beleid en activiteiten. De gemeente doet dit
niet alleen maar samen met lokale partners. Ook OCT draagt
daar aan bij en organiseert op 14 oktober een event die in dit
teken staat en als thema heeft:
‘Het werk draait door’

Donderdag 14 oktober vindt dit event vanaf 16.00 uur plaats bij Werkzaak Rivierenland.
In samenwerking met Betuwe in Zaken, Werkzaak Rivierenland en OCT wordt er een inspirerende
netwerkbijeenkomst gehouden op het gebied van sport, voeding, vitaliteit en laaggeletterdheid,
dit om mensen vitaler te krijgen én te houden. Gastsprekers zijn psychologen, ex-topsporters
en vitaliteitscoaches bij Smaakzaak in Geldermalsen.
Een Gezond Tiel anno 2040 is een samenleving waarin inwoners van alle leeftijden
gestimuleerd worden om gezonde keuzes te maken.
Het Lokaal Preventie Akkoord Tiel kunt u lezen op www.ondernemerscooperatietiel.nl
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Bijeenkomsten 2021
21 september

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.

Actieve netwerkbijeenkomst
HOLLAND
EVENEMENTEN GROEP

14 oktober

“Het werk draait door”
samen met Werkzaak
Rivierenland

16 november

SBBT Veiligheidsontbijt

14 december

Sligro

Immink Support
Viv! Home Luxuries
Sento Plaagdierbeheersing
Eefke Postma
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Deze OCT Actueel is tot stand gekomen
in samenwerking met:
Voorzitter Kenny van Oort | 06 13049524
Parkmanager Marcel van den Berg | 06 12561290
Secretariaat Elly Schipper | 06 22248231
Stimio-De Meerpaal

Contact:
Ondernemers Coöperatie Tiel U.A.
Postbus 6279
4000 HD Tiel
Tel: 0344 200107
www.ondernemerscooperatietiel.nl
info@ondernemerscooperatietiel.nl

