
 De Wijkse Courant heeft op het eerste artikel van 2 november 
over lokaal aanbesteden vanuit verschillende kanten reacties 
gevraagd én spontaan ontvangen.

    In dit tweede artikel laten we 
de ondernemers aan het 
woord. Uit de reacties van de 
ondernemers blijkt dat lokaal 
aanbesteden leeft.
Voorzitter Etske Muis van de 
OndernemersKring Wijk bij 
Duurstede is medeoprichter 
van de site werkbijduurstede.
nl. In haar reguliere contacten 
met inkopende ambtenaren 
heeft ze meermaals gehoord 
dat die pas lokaal mogen gaan 
als daar een seintje “van bo-
ven” voor is gegeven. Dat 
seintje is er nooit geweest. 
Etske weet dat het voor on-
dernemers moeilijk is te be-
palen welke ambtenaar voor 
een bepaald onderwerp be-
naderd moet worden, het ver-
andert wel eens en er is geen 

overzicht op de website. Het 
risico dat er op een publicatie 
te veel ondernemers zullen 
reageren, is volgens haar goed 
op te vangen door de rand-
voorwaarden helder te for-
muleren. Verder weet ze dat 
er meer mogelijkheden zijn 
als het om een proef gaat.
Wilco Emons is bedrijvenadvi-
seur bij CUMELA Nederland, 
de brancheorganisatie voor 
ondernemers in groen, grond 
en infra. Hij heeft aangesloten 
Wijkse ondernemers gebeld 
en geïnformeerd naar hun er-
varingen. Over het volgende 

was men unaniem: Zolang 
deze site werkbijduurstede.nl 
in de lucht is, “zijn er door de 
gemeente Wijk bij Duurstede 
slechts 2 projecten op ge-
plaatst. Dit gebeurde in de 
eerste week dat de site gelan-
ceerd was. Daarna is er door 
de gemeente Wijk bij Duur-
stede nooit meer een project 
opgezet. Ook van het beleid 
om bedrijven in de gemeente 
bij onderhandse aanbestedin-
gen een voordeel te verschaf-
fen of de voorkeur te geven, 
komt weinig terecht.”
Bij de uitgifte van werk “wordt 
er niet gekeken of hij (red: de 
aanbieder) uit de gemeente 
komt of dat er binnen de ge-
meente ook bedrijven zijn die 
deze werkzaamheden uit 
zouden kunnen voeren.” Na 
het verstrijken van de eindda-
tum wordt “stilzwijgende ver-
lenging (….) over meerdere 
jaren toegepast zonder dat 
hiervoor de mogelijkheid (…) 
vooraf is omschreven.”
Wilfred ten Heuvel is onder-
nemer en betrokken bij Stich-
ting Brede Kijk op Werk en de 
Q4 Werkgroep Lokaal Aanbe-
steden. Hij legt uit dat de site 
werkbijduurstede.nl is opge-
zet zodat “bedrijven en instel-
lingen (…) hun werk op onze 
website aan gaan bieden om 
zo de Wijkse ondernemer te 
bereiken”. Al in 2014 heeft de 
gemeente naar buiten ge-
bracht hierin een voortrek-
kersrol te willen spelen. In 
april 2016 is daar een memo-
randum door alle Q4 gemeen-
ten voor getekend.

Piet van Leeuwen is onderne-
mer op het gebied van Advies 
en Automatisering. Hij meldt 
desgevraagd dat zijn bedrijf 
positieve ervaringen heeft 
met de gemeente als op-
drachtgever.
Bert Koning (Koningsstal In-
fracare) heeft gereageerd op 
een off erteverzoek van de ge-
meente om een cursus te ge-
ven.
Nadat hij vernam dat een an-
dere aanbieder was gekozen, 
heeft hij zelf contact gezocht. 
Ook toen bleef een formele 
reactie uit. Bert is al 33 jaar ac-
tief in gemeentelijke infra-
structuur.   

 Lokaal aanbesteden, de ervaringen   

 Stadsdichter André Van Zwieten is ook ondernemer. Als grafi sch ontwerper en geboren 
Wijkenaar kent hij het lokale ondernemersklimaat goed. Hij merkt dat ambtenaren 
buiten Wijk wonen en nauwelijks een band hebben met de lokale economie. “Werk bij 
Duurstede is geen ‘facebook voor werk’ gebleken. Het kan opgelost worden door de 
gemeente door actief de site te gebruiken als acquisitiemodel voor zijn inhuur en koop.”   

 Door Ben Blom   

 Kooksterren nodig   

 Vergadering raad   
  Door Ben Blom 

   WIJK BIJ DUURSTEDE -  De 
vergadering van de Wijkse ge-
meenteraad op dinsdag 22 
november kende drie inspre-
kers: Jan Gladbeek vroeg aan-
dacht voor de mantelzorgers 
in Wijk. Door de combinatie 
van landelijke en gemeente-
lijke maatregelen wordt juist 
de middengroep fi nancieel 
geraakt.

  Dorpsstraat 
    De heren Nieboer namens de 
Ondernemersvereniging Co-
then (OVC) en Van der Horst 

namens de Land- en Tuin-
bouworganisatie (LTO) spra-
ken hun onvrede uit over het 
Verkeersontwerp Dorpsstraat 
van Cothen. Beiden hebben 
meegesproken in het brede 
overleg, maar zagen hun 
standpunt onvoldoende te-
rug.

    Sympathie
    Door Niek van Staaden van 
GroenLinks en Wietze Smit 
van BurgerBelangenNú wer-
den moties ingediend om de 
Dorpsstraat te ontlasten. De 
motie van Niek en de uitleg 
van de motie door Wietze 

werden in de raad met sym-
pathie ontvangen. Beide wor-
den aangehouden (voorlopig 
niet ingediend) omdat porte-
feuillehouder Hans Marchal in 
gesprek is met de gedepu-
teerde van de provincie.
Na veel pogingen in het verle-
den lijkt nu een pilot mogelijk 
om te experimenteren met 
landbouwverkeer op de N229 
(de weg van Wijk bij Duurste-
de naar Odijk). Het ontwerp is 
met meerderheid aangeno-
men en portefeuillehouder 
Hans Marchal gaat in overleg 
met LTO en OVC over de uit-
voering.   

  WIJK BIJ DUURSTEDE -  Elke 
dag wordt er door twee vrij-
willigers gekookt in de ruime 
moderne keuken van het 
Droomhuis voor alle bewo-
ners. Professioneel materiaal 
is voor handen en men werkt 
samen met een andere vrij-
williger. Het menu is bekend 
en de ingrediënten daarvoor 
zijn aanwezig. Een aantal per-
sonen heeft een aangepast 
menu maar alles staat klaar. 
Het Droomhuis vindt het erg 
belangrijk dat er voor de be-
woners verse warme maaltij-
den worden bereid. Geurbele-
ving, meekijken of soms zelfs 
meehelpen in de keuken is 
voor de bewoners een fi jne 

ervaring. Wie heeft er zin en 
mogelijkheid om dit aan te 
gaan? Met spoed zoekt Het 
Droomhuis vrijwilligers die 
gewend zijn voor grote groe-
pen te koken met dieet wen-
sen. De dagen waarvoor we 
kooksterren zoeken zijn dins-
dag en vrijdag voor één maal 
in de twee weken. Er wordt 
per keer gekookt door twee 
vrijwilligers.
Ook eens per maand voor de 
zaterdag is het nodig, voor 12 á 
15 personen. Tevens wordt een 
kookvrijwilliger gezocht die in 
wil vallen op momenten dat 
er een vrijwilliger niet in de 
mogelijkheid is. Reageren kan 
naar droomhuis@syndion.nl. 

 Vergadering 
van CDA
     COTHEN -  Op dinsdag 6 
december houdt de CDA 
fractie (Cothen, Langbroek, 
Wijk bij Duurstede) open-
baar fractieberaad. Dit frac-
tieberaad wordt gehouden 
in de Carolusschool, Kerk-
weg 20 in Cothen. Aan-
vangstijd is 20.00 uur. De 
fractie bespreekt de onder-
werpen die op de agenda 
staan voor de Avond van 
de Raad van dinsdag 13 de-
cember. Belangstellenden 
zijn welkom om over deze 
en andere zaken met de 
fractie van gedachten te 
wisselen. 

 Optreden Kromme 
Rijn Fluitkwartet   
  COTHEN -  In de protestantse 
kerk op de Brink wordt zondag 
11 december een concert gege-
ven door het Kromme Rijn 
Fluitkwartet: Frank Adriaans, 
fl uit, Jan Gispen, viool, Maar-
ten Pieters, altviool en Camiel 
Severijns, cello. Het program-

ma omvat fl uitkwartetten uit 
de tijd van Mozart, een com-
positie van de Nederlandse 
componiste Rosy Wertheim, 
voorspelen bij ‘Lanceloet en 
een ‘Fantasia Polyphonica’. 
Aanvang 13.00 uur. Entree 8 
euro. www.concertincothen.nl. 

  WIJK BIJ DUURSTEDE -  Op 1 
december om 20.30 uur staat 
Helmert Woudenberg in Ca-
lypso. Hij speelt de voorstel-
ling ‘Landverrader’ zijn groot-
vader Hendrik Jan, die tijdens 
de bezetting door de Duitsers 
werd benoemd tot leider van 
het Nederlandse Arbeidsfront. 

 CALYPSO   

 Cabaretshow van Oldenosborn   
 Een avondje cabaret in Ca-
lypso op vrijdag 2 december. 
Oldenosborn (winnaar Ca-
meretten 2014) bestormt de 
theaters met hun eerste 
avondvullende voorstelling 
#LIFE. Met een scherpe blik 

op hun omgeving én op 
zichzelf maken Lize van Ol-
den en Anna Hermanns - 
beiden begin 30 - sketches 
die doodgewone en bizarre 
fenomenen uit deze tijd in 
een ander daglicht plaatsen. 

In #LIFE buigt het duo zich 
over de grote vraag: ‘Hoe te 
leven?’ Ze gaan de strijd aan 
met het egocentrisme, de 
angst voor het cliché en het 
heimelijk verlangen naar een 
overzichtelijk leven. Naar 

 De ondernemers aan het woord   

 TOT NU TOE ZIJN 
TWEE PROJECTEN 
OP WERKBIJDUUR-
STEDE GEPLAATST.   
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 3    WOENSDAG 30 NOVEMBER 2016   


