Maak kennis met Nieuw Overvecht

Wie is wie?

Simon Fortuyn
Voorzitter ONO

Simon Fortuyn is sinds 2008 de voorzitter van onze
Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht (ONO).
Hoewel hij in Rotterdam woont heeft hij zijn hart
verpand aan Overvecht. Jaren geleden had hij hier
een enveloppenfabriek. Na de verkoop van zijn firma
zette hij zich vrijwillig en slagvaardig in als voorzitter van
de ondernemersvereniging van het bedrijventerrein.
‘Ik geloof in de fantastische combinaties die wij hier hebben. Wonen, werken, leren,
groen; het is er allemaal. Mijn droom is om de komende jaren bedrijventerrein Nieuw
Overvecht een impuls te geven. Te revitaliseren. Dit wil ik samen met anderen doen
door Nieuw Overvecht een nieuwe uitstraling te geven en daarnaast ook de uitstraling
van het hele gebied aan te passen’.
Volgens Simon is een evenwichtige samenhang tussen ondernemers
onderling en de bewoners van de wijken Overvecht en Zuilen anderzijds, de
bakermat voor een plezierige woon- en werkomgeving. De verwezenlijking
van het plan Blik op de Toekomst en het Ondernemersfonds Utrecht dragen
bij aan een mooie toekomst voor geheel Overvecht, aldus Simon.

Dik Zeldenrijk
Penningmeester ONO

Dik Zeldenrijk is met zijn bedrijf Zeldenrijk Snacks
sinds 2000 op bedrijventerrein Nieuw Overvecht
gevestigd. Recent heeft hij zijn bedrijfshuisvesting
uitgebreid op de Hudsondreef.
Vanaf 2008 versterkt Dik de ONO in de functie van penningmeester. Als
gedreven ondernemer weet hij welke aspecten belangrijk zijn voor een
succesvolle bedrijfsvoering. Contact met collega ondernemers in het gebied is
belangrijk, de smakelijke producten worden dan ook met plezier geleverd aan
buren op het bedrijventerrein.

Annemarie van de Beek
Secretaris ONO

Annemarie van de Beek is gaandeweg bij de
Ondernemers Vereniging Overvecht betrokken
geraakt. In 2003 werd zij actief bestuurslid.
Door jarenlange ervaring en specialisatie in de
ondersteuning van ondernemersverenigingen, via
haar opgerichte secretariaatbureau E.S.S., heeft ze veel
kennis van ondernemend Utrecht. Ze is de schakel tussen
diverse lokale ondernemersverenigingen.
In haar studietijd woonde Annemarie in de wijk Overvecht. Haar betrokkenheid bleef en ze weet waar ze over spreekt als het over de wijk gaat.

Bob Scherrenberg

Bestuurslid ONO

Ondernemer Bob Scherrenberg is in 2011 tot het ONO bestuur toegetreden.
Hij is vastgoedeigenaar op Nieuw Overvecht. Namens het bestuur houdt Bob
zich o.a. bezig met het Keurmerk Veilig Ondernemen van het bedrijventerrein.
Daarnaast is hij ambassadeur van ons terrein voor de wijk Overvecht.
Bob groeide op tussen de stad en de polder op de Gageldijk in Overvecht.
Overdag ging hij naar de basisschool in de wijk en in het weekend sprong hij
over de slootjes in het natuurgebied. Hij woont er nog steeds en is als sociaal
ondernemer sterk verbonden met de wijk en de stad. In 2018 won hij de
Nelson Award; de jury noemde hem een lokale ontwikkelaar met hart voor Utrecht.
Voor Bob is de leefbaarheid van de stad een
belangrijk thema bij het ondernemen. Een
gezonde bedrijfsvoering is essentieel, maar
volgens Bob is het ook de bedoeling om de stad
mooier te maken en anderen te inspireren om
buiten de gebaande paden te treden.

Mehmet Eroglu
Bestuurslid ONO

Mehmet Eroglu is eind 2019 aangesloten bij het
bestuur van ONO. Hij is van kind af aan woonachtig
in Overvecht en kent de wijk en het bedrijventerrein daarom goed. Naast zijn baan als CFO bij een
middelgroot bedrijf in de automotive sector, werkt hij
samen met zijn broer en vader in hun eigen autopoetsbedrijf aan de Mississippidreef.
‘De ondernemersvereniging is bij een hoop ondernemers niet bekend en bovendien
is het voor ondernemers onduidelijk wat de vereniging voor hun kan betekenen.
Hierdoor gaan de ondernemers die ik ken eerder naar een collega ondernemer. Het is
daarom belangrijk om met de ondernemers met een migratieachtergrond in gesprek
te gaan en ze kennis te laten maken met de ondernemersvereniging. Daar zie ik een
rol voor mijzelf. Het bedrijventerrein is sterk gebaat bij ondernemers die elkaar en de
ondernemersvereniging goed kennen’.
Daarnaast ziet Mehmet ook nog kansen in het betrekken van de wijk
Overvecht. “Er zijn een paar locaties op het bedrijventerrein die goed
gevonden worden maar er is eigenlijk veel meer te halen voor particulieren.
Aan ons de taak om te laten zien wat er allemaal zit en het bedrijventerrein
voor Overvechtenaren eigen te maken!”.

John Jansen
Bestuurslid ONO

John Jansen is in 2019 toegetreden tot het
ONO-bestuur. Hij zit met zijn Belastingadvieskantoor Jansen en Partners op de Mississippidreef. Met zijn kennis van en nauwkeurigheid
met cijfers wil John een bijdrage leveren aan het
bedrijventerrein. Binnen zijn functie in het bestuur
kijkt hij hoe de mogelijkheden van het Utrechtse
Ondernemersfonds het beste te benutten. Doel is dat deze
investeringen bijdragen aan een veiliger en aantrekkelijker bedrijventerrein en
daarmee de verpaupering tegengaat.

Rogier Bos
Bestuurslid ONO

Rogier Bos is in 2015 tot het ONO-bestuur
toegetreden. Hij is vastgoedeigenaar en
ondernemer op bedrijventerrein Nieuw
Overvecht. Namens het bestuur houdt Rogier zich
o.a. bezig met duurzaamheid op het bedrijventerrein.
Rogier is eigenaar en directeur van het in 1939 opgerichte Bos Installatiewerken. Hij begeleidt zijn opdrachtgevers in de complexe maar uitdagende
energietransitie. Met deze kennis wil hij ook de bedrijven op Nieuw Overvecht
helpen om te besparen op energiekosten. Daarmee krijgt tegelijkertijd Nieuw
Overvecht een boost bij de ingezette verduurzaming. Hij zet zich actief in voor
de verwezenlijking van de duurzaamheidsvisie die voor ons bedrijventerrein is
vastgesteld.

Lara Simons & Merel Daniel
Vriendinnen van Nieuw Overvecht

Sinds oktober 2016 heeft ONO ‘De Vriendinnen van
Nieuw Overvecht’ in huis gehaald, met als doel het
versterken van de onderlinge communicatie tussen
ondernemers en het verbinden met de wijk
Overvecht. Merel en Lara zijn aanspreekpunt voor
alle ondernemers op ons bedrijventerrein. Deze
energieke kwartiermakers komen met enige
regelmaat op bezoek bij ondernemers,
verspreiden nieuwsbrieven,
organiseren thema-bijeenkomsten en
werken aan de imago-verbetering van Nieuw Overvecht.
Dus voor de vragen over het gebied of op zoek naar
contactpersonen, mail naar: nieuwovervecht@
vriendinnenvan.nl

De KVO-Werkgroep
Naast het bestuur en de Vriendinnen zijn in Nieuw Overvecht ook de
werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen en Buitengewoon Opsporingsambtenaren van de politie (BOA’s) actief om de kwaliteit en veiligheid van het
bedrijventerrein te garanderen.
De gemeente Utrecht maakt gebruik van het instrument Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO). De KVO-methode is een hulpmiddel om veiligheid
integraal te benaderen. Door middel van een publiek private samenwerking
tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer wordt het
ondernemen en de bedrijfsomgeving veiliger gemaakt.
Samen met de Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht (ONO) timmert de
KVO-werkgroep aan de weg. Regelmatig wordt overlegd hoe de veiligheid op
het bedrijventerrein vergroot kan worden én hoe het vestigingsklimaat op
bedrijventerrein aantrekkelijk blijft.
Alle ondernemers zijn druk en hebben nauwelijks tijd om te overleggen.
Daarom is de KVO-werkgroep efficiënt ingericht. Men komt maximaal drie
keer per jaar bij elkaar. Met circa 13 ondernemers aan tafel wordt de KVO
tafel goed bezocht en worden diverse zaken meteen aangepakt.
De leden van onze KVO-werkgroep zullen wij ook even voorstellen.

HANS VAN NISTELROOY
De wijkagent

Hans van Nistelrooy is sinds voorjaar 2015 deeltijd wijkagent binnen
Nieuw-Overvecht. Met collega Conradi had hij het industrieterrein tot 2017
onder zijn hoede. Helaas kreeg Conradi werk in de regio Amsterdam-Amstelland. Van Nistelrooy moet nu voorlopig de klus alleen klaren.
‘Mijn missie is dat elke nieuwe ondernemer, en de reeds gevestigde ondernemers,
hun bedrijf kunnen runnen zonder in de problemen te komen door ondermijning. Zij
moeten niet bang hoeven te zijn voor bedreiging of intimidatie’.
Natuurlijk gaat van Nistelrooy er wel vanuit dat iedereen
betrokken is en de politie belt bij activiteiten die
waarschijnlijk het daglicht niet kunnen verdragen.
‘Een leefbaar, veilig en schoon industrieterrein Nieuw
Overvecht kan alleen als er wordt samengewerkt met
de gemeente, de ondernemersvereniging en
natuurlijk de ondernemers zelf’.
Contact? Hans.van.nistelrooij@politie.nl of bel
06-10826765. Of bel via 0900-8844

Fadua Azrar

Projectleider van de Gemeente Utrecht
Fadua Azrar is projectleider bedrijvigheid en veiligheid. Vanuit Economische
Zaken van de gemeente is zij verantwoordelijk voor het proces en de
aansturing van de KVO’s op alle acht bedrijventerreinen in Utrecht. Sinds twee
jaar is zij actief voor het KVO Nieuw Overvecht. Naast aanspreekpunt voor de
KVO werkgroep is ze ook lid van de groep. Fadua is actief achter de schermen,
zij heeft een signalerende taak. Ze zorgt voor de korte lijnen binnen de
gemeente, zet de afgesproken acties intern uit en is ook het eerste
aanspreekpunt voor de voorzitter van de KVO werkgroep.
Contact? Bijvoorbeeld scheve lantaarnpalen, zwerfafval, groenonderhoud en
overlast in de openbare ruimte melden via de “Slim melden app” van de
gemeente Utrecht.

Ook de BOA’s van Nieuw Overvecht versterken de leefbaarheid in de wijk en
het bedrijventerrein. In Overvecht zijn Jan Schuin, Wouter Smit en Wesley
Elsendoorn actief.
Zij zitten in de ‘haarvaten’ van de wijk, leggen contacten met de bewoners,
jeugd en ondernemers en stellen grenzen door jongeren aan te spreken. Als
nodig treden zij op als handhaver. Samen met bewoners en ketenpartners
zoeken wijkboa’s naar oplossingen voor problemen die soms al langer
spelen. Zij handelen de meldingen van bewoners over overlast adequaat af.
De BOA’s zijn het gezicht van het gemeentelijk toezicht in de wijk.

