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NIJKERK 
GROEIT 

DIALOOG ‘SAMEN AAN ZET’
Vorig jaar ging de dialooggroep Economie 

en bedrijfsomgeving van start. Een 

weerspiegeling vanuit het werkveld boog 

zich over de kansen, ontwikkelingen en 

bedreigingen op het gebied van economie, 

duurzaamheid, arbeidsmarkt en toerisme. 

De speerpunten hieruit zijn verwerkt in een 

visie: ‘Ons Nijkerk in 2020: een bruisend 

Nijkerk.’ Meer informatie hierover kunt u 

lezen op de speciale website

www.samenaanzet.nl

TIJD EN DENKKRACHT VAN 
ONDERNEMERS
De gedrevenheid waarmee de dialooggroep 

Economie en bedrijfsomgeving aan de slag 

is gegaan verdient alle waardering en lof. 

De tijd en denkkracht die ondernemers 

beschikbaar hebben gesteld ten dienste 

van onze samenleving, stel ik dan ook zeer 

op prijs. Een gemeente die bekend staat 

als levendige, groeiende gemeente met 

bruisende kernen. Een gemeente waar veel 

mogelijkheden zijn voor inwoners, onder-

nemers en toeristen. Een vitaal en samen-

werkend Nijkerk, waar iedereen de vruchten 

van plukt en waar betrokkenheid tegenover 

staat. Een gemeente waar we trots op zijn!

BEHOUDEN VAN BESTAANDE 
BEDRIJVIGHEID EN AANTREKKEN 
VAN NIEUWE BEDRIJVEN
Het Nijkerks gemeentebestuur gelooft in de 

kracht van ondernemers én gelooft in groei. 

Nijkerk is aantrekkelijk voor bedrijven vanuit 

Amersfoort, Ermelo, Dronten en Barneveld.  

Deze ‘nieuwe’ bedrijven heet ik van harte 

welkom in onze mooie gemeente. Zij zijn 

een mooie aanvulling op onze bestaande 

bedrijvigheid en brengen een economische 

impuls met zich mee. 

Goed om terug te horen dat onze persoon-

lijke aanpak ten aanzien van de verkoop van 

bedrijventerreinen haar vruchten afwerpt.

VERBINDEN IS HET 
NIEUWE ZAKENDOEN
Als geen ander weet ik als openbaar 

bestuurder dat zakendoen vooral draait om 

het samenbrengen van partijen. Verbinden 

is het nieuwe zakendoen. Ik hoop daar als 

burgmeester, als verbinder, een rol in te spe-

len voor alle ondernemers in de gemeente 

Nijkerk. Door bijvoorbeeld mij sterk te 

maken voor onze gemeente tijdens regio-

nale bijeenkomsten. Door te zorgen voor 

onze veiligheid en een goede infrastructuur. 

Ik wens alle ondernemers goede zaken toe.  

Met vriendelijke groet,

Gerard Renkema

Burgemeester van Nijkerk   

BURGEMEESTER RENKEMA

Ondernemers maken de economie in onze gemeente en creëren innovatie, 
werkgelegenheid en groei. Ook zijn steeds meer bedrijven zich bewust van 
het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen, het aanbieden van 
werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En speelt duurzaam-
heid vaak een grote rol in de bedrijfsvoering.  Mooi om al deze ontwikkelingen 
in de gemeente Nijkerk te zien en terug te lezen in dit magazine. Mede door 
deze ondernemers, kunnen we als gemeente blijven groeien. Wij vinden het  
belangrijk dat bedrijven, naast inwoners en vertegenwoordigers van maat-
schappelijke organisaties, zelf mee kunnen praten over de snelheid en omvang 
van deze groei. Daarvoor is de Dialoog ‘Samen aan Zet’ in het leven geroepen. 
Met de Dialoog willen we de kennis, ervaring en creativiteit van de samenleving 
benutten om samen de juiste keuzes te maken voor de komende jaren. 
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 6  Uitgifteteam bedrijfskavels Nijkerk werkt adequaat, efficiënt en in tempo

 8  Morelight personaliseert licht, geluid en andere elektrische voorzieningen

 10  Voedsel blijft vers dankzij engineering en verkoop verpakkingsmachines door Ultrapak

 12  Yachtsupport BV ontwikkelt, vervaardigt en monteert onderdelen voor superjachten

 14  Pleijsier Bouw en Borghese succesvol in het Westen met mentaliteit uit het Oosten

 16  Internationaal georganiseerd Israël Centrum helpt Joden in het Beloofde Land

 18 Erik van Dunschoten Elektrotechniek is van alle markten thuis

 20  Reli-Pack speelt in op nieuwste ontwikkelingen verpakkingsindustrie

 22  Uitvindersmentaliteit kenmerkt Fastfood Support

 24  Kwaliteitsbewuste ‘jonge honden’ laten Beursdesk en TD interieurbouw hard groeien

 26  Broers van Rietdekkersbedrijf Boersen houden uitstervend ambacht in ere

 28  ITEQ beschermt apparaten die maatschappij draaiende houden

 30  Bomecon bekend om doordachte oplossingen voor hijstechniek en bouwlogistiek

 32  Eureco draagt belangrijke steen bij aan recycling via onderzoek van afval en advies

 34  STH Automatisering maakt ICT op de werkplek ook echt werkbaar

 36  Guliker maakt zorgvuldige afwegingen bij herstel na brand-, water en inbraakschade

 38  Ondernemen doe je in Nijkerk!
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