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Je hoeft de krant maar open te slaan en je leest verhalen over ontslagen, faillissementen, een steeds 
verder instortende bouw en allerlei andere signalen die duiden op economisch zwaar weer. Het kan 
haast niet anders dan dat effecten hiervan ook in ondernemend Geldermalsen zichtbaar zijn. We vragen 
het de kersverse wethouder Economische Zaken Niko Wiendels. In de verwachting een wethouder in 
mineur aan te treffen worden we daarentegen allerhartelijkst ontvangen door een bestuurder die juist 
vertrouwen en optimisme uitstraalt.

“Wanneer we elkaar in een negatieve spiraal meezuigen en vooral 
gaan zitten somberen, dan gaan we er uiteindelijk zelf nog in ge-
loven ook”, steekt Niko Wiendels van wal. “Niet doen, er is be-
paald geen reden voor. Natuurlijk, ik ontmoet ook hier in Gelder-
malsen wel ondernemers die het moeilijk hebben, maar 
tegelijkertijd zie ik vele positieve ontwikkelingen en tal van kan-
sen. Als gemeente nemen we allerlei initiatieven die als doel heb-
ben het bedrijfsklimaat te verbeteren en te versterken. Maar ook 
de ondernemers zelf zitten niet stil.”

Is dat niet een mooi gelikt marketingpraatje wat elke 
wethouder afsteekt?
De twinkeling in zijn ogen lijkt ons te verraden dat we het bij het 
juiste eind hebben, maar Wiendels weerspreekt onze stelling di-
rect met klem. “Zeker niet. Slimme marketing hoort erbij en ik zal 
daar altijd dankbaar gebruik van maken, maar ik kan mijn stelling 
met voorbeelden onderbouwen. Laten we nu eens bij die onderne-
mers beginnen. Pal naast de afslag Geldermalsen van de A15 en 
dicht bij het verkeersplein Deil ligt ons bedrijventerrein Hondsge-

Volop vertrouwen in 
ondernemend Geldermalsen

Wethouder Niko Wiendels
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met. Ondanks dat het op dit moment niet zo 
vlot loopt, zijn er toch nog wekelijks inte-
ressante contacten met bedrijven die interes-
se hebben om zich hier te vestigen. Een aan-
tal bedrijven ging hen inmiddels al voor en 
zij hebben gezamenlijk een heel eigentijdse 
vorm van Parkmanagement opgezet met ca-
meratoezicht, bewegwijzering en glasvezel. 
Nieuwe ondernemingen kunnen gemakke-
lijk aansluiten en komen als het ware in een 
gespreid bedje. Wij bieden ze als gemeente 
kavels op maat.”

Nog meer distributiecentra?
“Daar is op zichzelf niets op tegen. Met Al-
bert Heijn en Blokker hebben we natuurlijk 
al wat grote jongens in huis, maar juist de 
strategische ligging van Geldermalsen dicht 
bij knooppunten van rijkswegen en spoor 
maakt dat ook anderen hier mogelijkheden 
zien. Trouwens, Blokker gaat binnen af-
zienbare tijd fors uitbreiden. Een positief 
signaal! Maar het gaat natuurlijk niet alleen 

om groot en nog groter. Wat veel minder 
opvalt, is dat Geldermalsen ook veel kleine-
re sterk op innovatie gerichte bedrijven 
kent, op het gebied van ICT, maar bijvoor-
beeld ook op het gebied van tandtechniek. 
Ook aan dit soort bedrijven bieden we 
graag alle ruimte.”

Prima, u hebt Hondsgemet met haar 
parkmanagement nu wel aardig neergezet, 
maar u had toch nog meer voorbeelden van 
lokaal ondernemersinitiatief?
“Samen met enkele vrijwilligers organiseert 
een horecaondernemer op de Markt sinds 
enkele maanden iedere vrijdagavond een 
zogenoemd Cultureel Café. Het bleek een 
schot in de roos, de publieke belangstelling 
is groot en je ziet dat een dergelijk initiatief 
een vliegwielfunctie heeft. Indirect profi -
teert de middenstand in de directe omgeving 
hier behoorlijk van mee. Het centrum begint 
meer en meer te bruisen en je ziet weer 
nieuwe ideeën ontstaan. Tegelijkertijd zie ik 

zzp-ers gezamenlijk nadenken over slim on-
dernemerschap en het bundelen van krach-
ten. Als laatste voorbeeld – maar ik heb er 
nog wel meer – wil ik wijzen op een groep 
ondernemers uit de medische wereld die ge-
zamenlijk een Eerstelijns Centrum Gezond-
heidszorg willen realiseren.”

Geldermalsen is toch de gemeente van 
Linge en fruit?
“Natuurlijk, maar het is veel minder traditi-
oneel dan je met je vraag een beetje sugge-
reert. Je wilt niet weten hoeveel onze 
fruittelers de afgelopen jaren hebben geïn-
vesteerd in nieuwe rassen en vernieuwing 
van hun bedrijven. Juist om steeds vernieu-
wend bezig te willen zijn ligt er ook hier, 
mede geïnspireerd door Koninklijke Fruit-
masters, een plan dat gericht is op het reali-
seren van een Fruit Business Centrum, zeg 
maar innovatieve agribusiness gericht op 
fruit. Het Lingelandschap wordt steeds meer 
door de toerist ontdekt, grote publiekstrek-

Bij Fruitmasters is het fruit ook 
na de pluk in goede handen

NS-station Geldermalsen, perfect voor werknemers en bezoekers

Ondernemersevent Beesd
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kers als de Rode Kruis Bloesemtocht en het 
Landgoed Mariënwaerdt met haar vele acti-
viteiten, maar ook het prima functionerende 
Regionaal Bureau voor Toerisme dragen 
daar veel aan bij. Die groeiende belangstel-
ling biedt kansen die door onze inwoners 
worden opgepakt. Kijkt u zelf maar eens 
rond in het gebied en ontdek de vele thee-
tuinen, kampeerboerderijen en adressen 
voor Bed & Breakfast. Kleinschalig onder-
nemerschap, maar enorm waardevol.”

U bent zichtbaar trots op eigen initiatief en 
spontaan opborrelend ondernemerschap, 
maar stroopt u als gemeente ook zelf de 
mouwen op?
De wethouder voegt direct de daad bij het 
woord om te illustreren dat hierop maar één 
antwoord mogelijk is. “Wij beginnen na-
tuurlijk niet zelf een winkel of een bruin ca-
fé om maar eens wat te noemen. Nee, onze 
rol is faciliterend, de ruimte scheppen waar-
door anderen een ondernemende uitdaging 
kunnen aangaan. Zo zijn we druk bezig met 
plannen om wat oudere bedrijventerreinen 
in Beesd en Geldermalsen te revitaliseren 
waardoor er tegelijkertijd ruimte komt voor 
nieuwe ondernemingen. We hebben fors ge-
investeerd in een facelift voor de al eerder 
genoemde Markt waardoor het meer dan 
ooit een aantrekkelijk winkel- en verblijfs-
gebied is geworden. Het komende jaar gaan 
we daarop aansluitend ook het aansluitende 

wegennet fl ink aanpakken. Al met al een 
fl inke opknapbeurt voor het centrum van 
Geldermalsen. We gaan aan de slag met 
nieuwe bestemmingsplannen voor de bedrij-
venterreinen waardoor de gebruiksmogelijk-
heden zullen toenemen en via een nieuw be-
stemmingsplan voor het centrum van 
Geldermalsen hebben we daar onlangs de 
mogelijkheden voor de horeca uitgebreid. 
Over horeca gesproken, in goed overleg met 
de horecaondernemers hebben we ook nog 
niet zo lang geleden nieuwe horecaregels 
geformuleerd en vastgesteld.” 

Het lijkt een prima moment om het 
interview te beëindigen, maar de wethouder 
wil overduidelijk nog meer kwijt.
“Zo vaak komt die Geldermalsen Special nu 
ook weer niet uit, dus blijf nog maar even 
zitten. Ik wil je namelijk ook nog wijzen op 
de compleet vernieuwde westzijde van het 
NS-station. Samen met ProRail/NS-vast-
goed hebben we hier een prachtig gebied 
weten te realiseren voor bedrijfshuisvesting, 
maar ook voor scholen die graag hun vesti-
ging centraal in het land gesitueerd willen 
zien. Sinds kort zijn we als gemeente met de 
ondernemers in overleg over de gezamenlij-
ke oprichting van een speciaal fonds van 
waaruit de organisatie van lokale evene-
menten een fi nancieel duwtje in de rug kan 
worden gegeven. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat dit fonds er gaat komen.”

Deze special is gekoppeld aan het blad 
Rivierenland Business. Op welke wijze 
kunnen gemeenten gezamenlijk de regionale 
economie versterken en hoe ziet 
Geldermalsen haar rol daarin?
“Dit onderwerp lijkt me een mooie afslui-
ting van ons gesprek. We zitten als Gelder-
malsen niet op een eiland. Natuurlijk zijn 
we heel veel intern gericht bezig, maar we 
realiseren ons drommels goed, dat we het 
niet altijd alleen kunnen en dat we door 
samenwerking met andere gemeenten meer 
voordeel voor ons allemaal kunnen realise-
ren. De wil is er, het vertrouwen is er en er 
zijn ook de nodige afspraken op papier ge-
zet. Grotere, vaak zwaardere milieubelasten-
de bedrijven, verwijzen we door naar het 
Tielse en omgekeerd is het de afspraak dat 
gemeenten mogelijke klanten naar elkaar 
door verwijzen wanneer zij zelf niet aan 
de vraag kunnen voldoen. Maar er liggen 
kansen wanneer we elkaar nog meer 
opzoeken en gezamenlijk de markt benade-
ren. Op dit moment zijn we in gesprek over 
een project ‘Rivierenland Logistieke Hot-
spot’ waaraan bij uitvoering een gezamen-
lijke acquisitie- en marketingstrategie zou 
kunnen worden gekoppeld. Een prachtige 
regionale uitdaging. Ik sta daar zeker posi-
tief tegenover.” 
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Geldermalsen, ruimte voor grote en kleine ondernemers

Bedrijventerrein Beesd, revitalisering in de planning
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