
 

 

De ‘doekant’ van het Platform Berkelland  

In het interview met wethouder Gerjan Teselink en Erna Koeslag werd al kort aangestipt dat het 

Platform een samenwerkingsverband is dat met haar aangesloten partners projecten stimuleert en 

realiseert. Het deelwoord ‘samenwerking’ is dus ook letterlijk te nemen. Het Platform is daarmee 

niet louter een verbinder via overlegstructuren, maar ook actief in de realisatie van 

projectdoelstellingen ten behoeve van een welvarend ondernemersklimaat in Berkelland. 

Wat zijn die projectgroepen, wat is hun betekenis tot nu toe en waar zetten ze 2019 op in? 

Binnen het Platform zijn vier projectgroepen actief, vertegenwoordigd door een relevante groep 

professionals uit de aangesloten partners. Dit zijn:  

-IKB/Bedrijvenparken; 

-Centrum, Evenementen en Toerisme;  

-Regio/Euregio en Werkgelegenheid; 

-School en Bedrijf. 

1. IKB/Bedrijvenparken 

Realisaties: 

De projectgroep bedrijvenparken heeft als doel de bestaande bedrijvenparken toekomstbestendig te 

maken. Het begon enige jaren terug met een pilotproject omtrent verduurzaming in Ruurlo, 

georganiseerd door het IKB in samenwerking met Achterhoek Onderneemt Duurzaam. Ondernemers 

konden via de zogenaamde Doescan energiemetingen laten verrichten, gericht op het 

energieneutraal maken van de eigen onderneming. In het eerste jaar, lopende tot september 2018, 

hebben ruim 60 ondernemers meegewerkt aan de Doescan. Via het SIKA-verband (Samenwerkende 

Industriële Kringen Achterhoek) is daarna ruimte geboden voor nog een 60 Doescans vanaf 50.000 

KWh en 125 MKB-scans tot 50.000 KWh. 

Toekomstbestendigheid van bedrijvenparken echter gaat over meer dan alleen energiebesparing. 

Bereikbaarheid, veiligheid, aantrekkelijkheid, saamhorigheid en milieubewustzijn vormen de 

sleutelwoorden voor het bedrijventerrein van de toekomst. De aanwezigheid van een (zichtbare en 

24/7 bereikbare) AED kan levens redden. Het KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) staat voor 

bereikbaarheid, preventie en aantrekkelijkheid. Glasvezel is de snelle handelskabel naar de toekomst 

en het ondernemersfonds symboliseert de saamhorigheid onder de ondernemers. Alleen samen kan 

een bedrijventerrein aantrekkelijk blijven voor bestaande bedrijven en nieuwkomers. 

Planning 2019: 



Ook in 2019 gaat de verdere ontwikkeling naar het bedrijventerrein van de toekomst door. Eibergen 

heeft vorig jaar een werkgroep geformeerd die zich bezighoudt met visie op en innovatie van 

bedrijvenparken. In Borculo is inmiddles eenzelfde soort werkgroep van start gegaan. De nieuwe 

omgevingswet komt eraan, een onderwerp dat bij uitstek van belang is voor ondernemers. De 

gemeente heeft als tweede gemeente in Nederland een zogenaamde ‘Bedrijvenatlas’ voor haar 

website ontwikkeld welke dit jaar online gaat. De Bedrijvenatlas geeft straks met een klik antwoord 

op praktische vragen rondom vestigingsmogelijkheden in bedrijfs- en winkelpanden. Waar staan er 

panden te koop of te huur? Welke bestemming zit er op het perceel? Welke bedrijfscategorie mag ik 

er vestigen? Wat is de verkoop of huurprijs? Bij welke makelaar moet ik zijn? Hoe ziet het pand er 

uit?  Het initiatief zal ook via de website van het Platform direct benaderbaar zijn. Tenslotte worden 

er Open Bedrijvendagen in Berkelland georganiseerd. Op 25 mei tussen 12.00 en 13.00 en 17.00 en 

18.00 uur wordt de Open Bedrijvendag in Neede gehouden, georganiseerd door Platform partner 

OVN (ondernemersvereniging Neede). 

2. Centrum, evenementen en toerisme 

Realisaties: 

Volgens het convenant heeft deze werkgroep tot doel de toekomstige vitaliteit en leefbaarheid van 

de centra in de vier kernen van Berkelland te bevorderen. Speerpunten daarbij zijn onder meer  

verkoopbevorderende activiteiten voor de detailhandel, gemeenschappelijke belangenbehartiging, 

herontwikkeling centra, gericht op bereikbaar, veilig en aantrekkelijk werken, wonen en recreëren, 

en bevordering van collectieve activiteiten. Neede heeft in voorgaande jaren al een slag gemaakt met 

de revitalisering van het centrum en heeft onlangs via de Taskforce opnieuw centrumplannen 

gepresenteerd voor de Oudestraat. Het centrum van Eibergen is volop in transitie en de werkgroep 

Leef! in Borculo is druk doende met een nieuw centrumplan voor haar stad. Ook in Ruurlo wordt al 

enige tijd aan nieuwe centrumplannen gewerkt. Actief in de herontwikkelingsplannen van de centra 

zijn de ondernemersverenigingen en de gemeente, alle partners van het Platform. 

De huidige, gemeentelijke Economische Agenda 2016-2020 stelt doelen voor de vier centra:  

a. Hoofddoel: Lokale winkelgebieden compact en aantrekkelijk maken; 

b. Subdoelen: KVO voor alle kernen, terugdringing leegstand in de centra en frictieleegstand in 

de kernen van 4-6%. 

Planning 2019: 

Om de doelen te kunnen verwezenlijken, zullen langdurige projecten worden opgestart die over 

2019 heen gaan. De kernprojecten behelzen krimpbestrijding in samenhang met onder meer 

bevordering toerisme, revitalisering centra en aanpak leegstand, verbinding Museum MORE en 

centrum Ruurlo, informatieverbetering via led-informatie/reclameborden en versterking 

klantenbinding met behulp van de Achterhoek Waardepas. In 2020 komt de nieuwe, vierjarige 

Economische Agenda uit. Evaluatie van de voorafgaande moet dan uitwijzen of er nieuwe 

projectvoorstellen nodig zijn.   

3. Werkgelegenheid, School & Bedrijf 
 
Realisaties: 

Ook het Onderwijs is partner van het Platform. Vergrijzing en personeelskrapte op de arbeidsmarkt, 
de grote vraag naar stagairs en afstudeerders en de discrepantie tussen vraag en aanbod in bepaalde 
sectoren, vereisen een nauwere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. De projectgroep van 



het Platform beweegt zich op het snijpunt van beide partners en laat op dit moment extern onderzoek 
(afstudeeropdracht) doen hoe studenten en (het Berkellandse) bedrijfsleven elkaar beter kunnen 
vinden. In dit verband wordt ook naar “Smart Hub Achterhoek” gekeken. In 2018 heeft voor het eerst 
de Zeepkistenrace plaatsgevonden. De zeepkistenrace is een samenwerkingsproject tussen onderwijs 
(Assink Lyceum), bedrijfsleven (Van Wijnen Bouwgroep) en de gemeente Berkelland om leerlingen een 
praktijkopdracht te laten uitvoeren binnen het bedrijfsleven. Daarnaast heeft het bedrijfsleven kennis 
kunnen maken met het Innovatielokaal bij het Onderwijsplein en is ondersteuning gegeven aan het 
lopende traject “Koekelo(e)ren”. Verder is het contact met het Technieklokaal in Borculo van vaste 
waarde. De projectgroep is reflectief en wil snel kunnen reageren op de signalen uit de lokale en 
regionale samenleving.  
 
Planning 2019: 

Naast het voortzetten van reeds gestarte projecten, zijn voor 2019 ook nieuwe doelen gesteld: de 
afronding van het onderzoek naar stageplaatsen, (nieuwe) vormen van samenwerking en verbinding 
tussen bedrijfsleven en leerlingen/ onderwijs, zoals zeepkistenrace, Zorglokaal en Kofferbakverkoop 
en docentenbezoek aan bedrijven. Het sluit aan bij het al bestaande Koekel(o)eren, leerlingen zich in 
een zo vroeg mogelijk stadium laten oriënteren op hun toekomst. Ook staat verdere collegiale 
samenwerking VO – scholen op het programma en wordt gekeken naar mogelijke deelname van 
leerlingen (Assink Lyceum en Praktijkonderwijs MaxX) aan de “Open Bedrijvendag” op 25 mei in Neede. 
 
 

4. Regio en Euregio 
 
Realisaties: 

De projectgroep Regio en Euregio behartigt het economische en didactische umfeld van de 

gemeente Berkelland. Het aandeelhouderschap van regionaal bedrijventerrein Laarberg, deelname in 

/ aan de Regio Achterhoek, de ligging naast Duitsland, de nieuwe N18 naar Twente en de 

bereikbaarheid van Berkelland in het algemeen zijn sterke argumenten om met de Platform partners 

buiten de gemeentegrens te treden. Afgelopen jaar zijn diverse acties ondernomen om het 

Berkellandse bedrijfsleven en onderwijs te promoten en te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld zijn 

vorig jaar al de voorbereidingen gestart voor een (in het najaar 2019) te houden Euregionale 

ondernemersbijeenkomst op het Laarberg en is met succes gelobbyd voor het behoud van de 

bestaande busverbinding tussen Eibergen, Haaksbergen en Enschede. Daarnaast is er veel aandacht 

voor harmonisatie van het onderwijssysteem tussen Nederland en Duitsland. Duitse gasten zijn 

ontvangen, waaronder de projectleiders van STERA en Leren zonder grenzen - Lernen ohne Grenzen, 

samenwerkingsinitiatieven zijn ondernomen met partijen van de Duitse  3 O’s, er is verbinding gelegd 

met en deelname aan de projectgroep Grenzhoppers en er is een zeepkistenrace georganiseerd. 

Planning 2019: 

Voor 2019 wordt verder geborduurd op de lijn die is ingezet. De reeds genoemde Euregionale 
ondernemersbijeenkomst op het Laarberg is in voorbereiding, nieuwe projecten met de 
Grenzhoppers worden opgepakt en uitwisseling/netwerken van ondernemers op bedrijventerreinen 
aan weerszijden van de grens wordt georganiseerd. Wat betreft het onderwijs, daar wordt ingezet op 
collegiale samenwerking tussen het Nederlandse de Duitse VO en HBO onderwijs en worden 
buitenlandse docenten uitgenodigd.  Regionale regelgeving wordt onder de loep genomen en er 
volgt profilering in de Achterhoek via deelnamen aan de Achterhoek Board Thematafels en SmartHub 
Achterhoek. Docenten en projectgroepleden gaan bovendien met de SmartHub bus mee de grens 
over naar bedrijven. 
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