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Redactioneel

Beste lezer,

Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) heeft op 30 november in Medel officieel
de nieuwe huisvesting geopend. Daar zijn we heel erg trots op en blij mee.
Samen met Bedrijvenpark Medel huizen we in het pand. Dat betekent natuurlijk
niet dat alleen deze organisaties in het ‘clubhuis’ welkom zijn. Alle bedrijven,
onderwijsinstellingen en overheden in ons netwerk zijn in Medel van harte
welkom om elkaar te ontmoeten, bijeenkomsten te organiseren en creatieve
ideeën te bedenken, uit te werken en om te zetten in plannen. Daarmee wordt
het een ‘Huis van de Logistieke Samenwerking’ van ons allemaal.

De nieuwe huisvesting is een krachtig uitroepteken aan het einde van een druk
en resultaatrijk jaar. LHR nam in 2018 onder meer het initiatief voor een
banenmarkt. En samen met de middelbare scholen in Rivierenland en ROC
Rivor organiseerden we een Scholierendag, zodat jongeren kennis kunnen
maken met de sector en zich oriënteren op een baan in de logistiek. En het
Campus-project 'Huis van de Logistieke Samenwerking', dat ondersteuning
biedt aan door ondernemers gedreven pilots gericht op het thema arbeidsmarkt,
is ingediend bij de provincie Gelderland.

In ons netwerk zitten de mensen ondertussen ook niet stil. Zo reisde FruitDelta
Rivierenland op 20 november onder leiding van burgemeester Hans Beenakker
van de gemeente Tiel af naar Den Haag om daar een petitie aan te bieden.
Hierin wordt gepleit voor meer investeringen van het Rijk in een betere
doorstroming van de A15. Een heel goed initiatief dat wij van harte
ondersteunen.

Voor volgend jaar staan al weer verschillende activiteiten op de agenda. Zo is
op 22 januari de eerste inspiratiesessie gepland in onze nieuwe huisvesting in
Medel, vanzelfsprekend georganiseerd door ondernemers. En op 7 februari in
het Van der Valk Hotel in Tiel vindt de Logistiekdag 2019 voor professionals
plaats. Relaties van LHR krijgen korting, dus aarzel niet en schrijf je in! Van 4 tot
en met 7 juni is in München de beurs Transport en Logistiek. Wie gaat, kan met
korting een plek krijgen in de gemeenschappelijk stand van Logistics Valley.
Lees voor meer informatie en een interessant aanbod de aankondiging aan het
einde van de nieuwsbrief.

Je ziet het, ook in het nieuwe jaar pakt LHR door. Dat kan alleen dankzij de
steun en inzet die wij het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen van vele
betrokken mensen en organisaties. Samen sterk voor Logistiek in Rivierenland!

Tot slot wens ik alle lezers prettige feestdagen en heel veel succes in het
nieuwe jaar. En tot die tijd; heel veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Tot in 2019!

Frank Engelbart

V.l.n.r. Wethouder Ben Brink van de gemeente Tiel, architect Ton Voets, Frank
Engelbart van de LHR en bouwer en ontwikkelaar Adrie van Kessel openen op
30 november 2018 officieel de nieuwbouw. (foto: Raphael Drent)

‘Coating aluminium kozijnen nieuwbouw is van
ons’

Directeur John Theewis van Eurolacke, Poedercoatings. Als bestuurslid van
Coöperatie Medel gaat hij regelmatig gebruikmaken van het op 30 november
2018 geopend pand. (foto: Persblik, Connecting Minds)
Medel, 14 december 2018 – Eurolacke, gevestigd op Bedrijvenpark Medel,
heeft de eerste bijdrage aan de nieuwe huisvesting van LHR al geleverd.
De lak op de aluminium puien is afkomstig van de Medelse leverancier van
poedercoatings, zo vertelt directeur John Theewis tijdens de officiële
opening van het pand op 30 november 2018.
Lees verder

AGENDA TREKKEN!

* Inspiratiesessie - 22 januari 2019

Vacatures invullen, kwaliteit en loyaliteit medewerkers
Logistiekondernemers hebben de koppen bij elkaar gestoken en organiseren op 22
januari 2019 van 15.00 tot 17.30 uur onder het motto ‘Samen succesvol blijven met
onze logistiekbedrijven’ een inspiratiesessie in het nieuwe clubhuis van Logistieke
Hotspot Rivierenland (LHR) op de Medelsestraat-Oost 17 in Tiel. Neem voor meer
informatie contact op met Hubert de Groot of kijk hier op de LHR-website.

* Logistiekdag - 7 februari 2019
LHR is er samen met Logistiek Expertise Centrum Regio Nijmegen en Logistiek
Innovatiehuis Liemers & Achterhoek in geslaagd om de Logistiekdag 2019 naar
Gelderland te halen. Op 7 februari 2019 vindt dit jaarlijks terugkerende topcongres
plaats bij het Van der Valk Hotel in Tiel. Tijdens het evenement komen belangrijke
spelers uit de markt samen; ruim tweehonderd directeuren, SC-managers en
specialisten. Relaties van LHR krijgen 100 euro korting op de entreeprijs. Kijk hier
voor meer informatie.

* Logistiek Vastgoed NL - 12 februari 2019
Op bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel vindt op 12 februari 2019 in het pand
van Hitachi Logistiek Vastgoed NL plaats. Onderdeel van het programma is een
rondleiding in de aanpalende nieuwbouw van DHL; het grootste in aanbouw zijnde allelectric e-commerce sorteercentrum van Nederland. Kijk hier voor meer informatie.

1,6 mln euro voor bereikbaarheid

Rivierenland
Tiel, 14 december 2018 – De gemeenten in Rivierenland leggen 1 miljoen
euro bij elkaar voor de verbetering van de bereikbaarheid, zo blijkt uit het
‘Uitvoeringsplan Mobiliteit Regio Rivierenland 2019-2022’. Daarnaast
reserveren Rijk en provincie 600.000 euro voor verbetering van de
doorstroming en veiligheid op de A15.

Lees verder

‘Clubhuis waar iedereen
welkom is’

Tijdens de receptie van de officiële opening van de nieuwbouw op 30 november
2018 wordt volop genetwerkt. (foto: Raphael Drent)
Medel, 14 december 2018 – In het clubhuis van Logistieke Hotspot
Rivierenland (LHR) is iedereen welkom. Dat benadrukt Frank Engelbart
van de LHR tijdens de feestelijke opening van het nieuwe pand op 30
november 2018 in Medel.

Lees verder

Beenakker: ‘Deil-Ochten met petitie prominenter op de
agenda’
Den Haag, 14 december 2018 – FruitDelta Rivierenland heeft de Tweede
Kamer een petitie aangeboden. Hierin wordt aangedrongen op korte
termijn maatregelen ten aanzien van doorstroming en veiligheid op de
A15. Hans Beenakker: ‘We willen het traject Deil-Ochten prominenter op
de agenda krijgen.’

De delegatie van FruitDelta Rivierenland overhandigt op 20 november 2018 de
petitie in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Uiterst rechts
voorzitter Hans Beenakker van Regio Rivierenland, midden houdt voorzitter
Agnes Mulder van de vaste Kamercommissie van het Ministerie van
Infrastructuur en Water de infografiek vast samen met voorzitter Marcel
Melissen van de stuurgroep A15 Regio Rivierenland, tevens wethouder
Mobiliteit van de gemeente Tiel. (foto: Regio Rivierenland)

Lees verder

LHR in Cijfers: A15 op een na duurste file van
Nederland

Zoetermeer, 14 december 2018 – De dagelijkse files op de A15 tussen Ridderkerk en
Gorinchem zijn op jaarbasis goed voor een economische schadepost van 16,3
miljoen euro. De A15 is daarmee voor de transportsector de op een na duurste file
van het land. De A4 tussen Burgerveen en het Prins Clausplein voert met een
schadebedrag van 23,8 miljoen euro de ranglijst aan. Dat heeft het
onderzoeksbureau Panteia berekend in opdracht van Transport en Logistiek
Nederland (TLN) en Evofenedex. Nummer drie is de A27 tussen Everdingen en
Gorinchem met een economische schadepost van 16,1 miljoen euro. De A15 drukt in
het onderzoek ‘Economische Wegwijzer 2018’ de A12 tussen Gouwe en Oudenrijn uit
de top drie. De economische schade van het A12-traject blijft volgens de
rekenmeesters stabiel op 13 miljoen euro, waarmee het naar de vierde plek afzakt.

Rivierenland ontvangt topambtenaar Economische
Zaken

Op de voorgrond v.l.n.r.: Paul Daalderop van Hitachi, secretaris-generaal
Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat, Monique Spijker van Regionaal Acquisitie Punt (RAP), Frans van Rijn
van Hitachi en Paul Schilderink van Economische Zaken tijdens het bezoek op
7 december 2018 van Camps aan Hitachi in Zaltbommel. (foto: FE)

Medel, 14 december 2018 - Secretaris Generaal Maarten Camps van het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat bezocht LHR op 7
december 2018. Ben Brink, wethouder van de gemeente Tiel en voorzitter
Bedrijvenpark Medel, ontving hem in het Huis van de Logistieke
Samenwerking in Medel. Camps bezocht daarna Hitachi in Zaltbommel,
Internationaal Transportbedrijf Vonk & Co in Tiel en Van Uden
Groep/Nedcargo in Haaften.

Lees verder

Rijk investeert 12 miljoen euro in railterminal bij
Valburg
Den Haag, 14 december 2018 – Het Rijk reserveert 12 miljoen euro voor de
bouw van de railterminal tussen Valburg en Reeth. De investering, die in
afstemming met de provincie Gelderland wordt gedaan, maakt het
mogelijk om de railterminal aan te sluiten op de Betuweroute.

De oplevering van de railterminal tussen Valburg en Reeth staat gepland voor
eind 2020. Op de foto een containeroverslag in combinatie met spoor. (foto:
Pixabay)

Lees verder

Rivierenland grijpt mis bij RegioDeal en pakt
door
Tiel, 14 december 2018 – De aanvraag van de Regio Rivierenland voor het
programma RegioDeal van de rijksoverheid is niet gehonoreerd. De regio
wil in de volgende rond een nieuwe aanvraag indienen, zo reageert
burgemeester Gerdo van Grootheesten van de gemeente Culemborg
namens het samenwerkingsverband.

Lees verder

AANKONDIGING: Transport en Logistiek München 2019
Onder de vlag van Logistics Valley kunnen Gelderse bedrijven zich presenteren op
Transport en Logistiek München van 4 tot en met 7 juni 2019. In samenwerking met
Logistiek Innovatiehuis Liemers & Achterhoek, Overijssel, de regio’s Port of Twente,
Deventer en Port of Zwolle en NDL wordt één gezamenlijke stand gecreëerd waarin
Logistics Valley prominent aanwezig is. Voor slechts 2.500,- euro kunnen bedrijven
zich in de gemeenschappelijk stand presenteren. Aanmelden kan door een e-mail te
sturen naar Wilfred Backers van OostNL. Het Logisitiek Innovatiehuis Liemers &
Achterhoek organiseert een meerdaagse volledig verzorgde businesstrip naar
München. Belangstelling?, meld je dan hier aan.

Copyright © 2018 Logistieke Hotspot Rivierenland, Alle rechten voorbehouden.

Ons postadres:
Postbus 6278, 4000 HG Tiel

Ons vestigingsadres:
Medelsestraat-Oost 17, 4004 LE Tiel

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

