
Vakgroep nieuwtjes, november 2020 

 

Geachte heer, mevrouw, 

Graag deel ik de volgende vakgroep-nieuwtjes met u. 

John “Ga een actieve rol spelen richting overheid” 

John Witkamp, CEO VanderValk+degroot, Poeldijk 

“Aan 17 miljoen Nederlanders vragen om te stoppen met poepen, dat wordt moeilijk. Dus 

gemeenten blijven rioolbelasting inzetten voor onderhoud aan het riool. Bovendien 

worden bestuurders erg nerveus van natte enkels en ondergelopen kelders. Waar ik me 

wel zorgen over maak, zijn de teruglopende investeringen in nieuwbouw. Dat is een 

substantieel van onze omzet. Dat gaan wij merken. Wij gaan een actievere rol spelen 

richting de overheid en met name de beheerders van de openbare ruimte om ze wél te 

laten investeren.”  

 

Hans “Verkiezingskoorts speelt ons parten” 

Hans van der Steen, Alg. directeur Gebr. Van der Steen Bedrijven, Berlicum 

De gemeenten hebben het geld voor diverse projecten op de plank liggen, zeker de 

rioolvervangingen, alleen de prioriteiten zijn verschoven. Nu krijgen de gezondheidszorg 

en het sociaal domein (Wmo) de volle aandacht. Vooral in de aanloop naar de 

verkiezingen. Dan denken de bestuurders primair aan de burgers (stemmers) en niet aan 

de ondernemers. Het zal daarom lastig worden om de noodzakelijke investeringen in 

onze markt op peil te houden. Voor ons derhalve een extra uitdaging om de continuïteit 

voor ons bedrijf en onze medewerkers te behouden in deze bijzondere tijden! 

 

Toine “In rioolbeheer lopen wij voorop” 

Toine Vermunt, Commercieel directeur M.J. Oomen, Moerdijk 

In Nederland lopen we voorop als het gaat om rioolbeheer. Gemeenten zijn hun 

rioolstelsels inmiddels wel rond geweest, weten goed wat ze in huis hebben. Bovendien is 

er de afgelopen jaren fors gedigitaliseerd. De data die we verzamelen, maakt het 

mogelijk om veel efficiënter aan rioolbeheer te werken! In Nederland is rioolheffing 

geoormerkt geld, het mag dus niet gebruikt worden voor andere doelen. Volgens mij is 

dat wereldwijd uniek. Alleen van dat potje moet het wel gedaan worden. Ik zie een trend 

dat ‘binnenstedelijk water’ ook onder de ‘rioolpot’ wordt geschoven. Er lijken meer taken 

bij te komen. Dat zet de continuïteit in rioolbeheer onder druk en daar maak ik me wel  

zorgen over. 

 

Dôt “Rioolmarkt van oudsher stabiele basis” 

Dôt Selten, Eigenaar Selten aannemingsbedrijf, Uden 

De rioolmarkt is de meest stabiele markt die er is. Je zal in deze tijd maar kapper zijn! In 

onze markt maak je ‘geen klappers’, daarvoor is de concurrentie te groot. Maar dat hoeft 

ook niet, wij zijn gauw tevreden. Wij hebben altijd werk. En als een van onze machines 

toch een tijdje stil staat, dan laat ik me niet meer gek maken.  

 

Eric “Alles mee willen pakken, dat is onze filosofie” 

Eric Meijer, Bedrijfsleider Van Kesteren, Groesbeek  

Hier in Nijmegen zijn een tijdje geleden vier gezondheidsinstellingen gefuseerd. Dan 

komen er nieuwe ‘sleutelfiguren’. Alle energie die je jarenlang hebt gestoken in de relatie 

is dan weg. Als gewaardeerd huisaannemer komen wij er niet meer tussen, dat is pijnlijk. 



Gelukkig zijn wij een allround GWW-bedrijf. Van sloop en sanering tot grond- en 

straatwerk. Van afvalverwerking tot recyclen. Wij pakken alles mee en dat geeft ook in 

deze tijd een stabiele basis. 

 

Enrico “Waardering voor partners in de keten” 

Enrico de Bie, Bedrijfsleider Flua B.V., Veenendaal  

“Wij hebben vaste samenwerkingsrelaties met collega’s uit Duitsland. Die konden na de 

zomer vanwege aangescherpte reisadviezen opeens niet meer op het werk komen. Het 

was een enorm geregel om onze projecten toch door te laten gaan. Daar zit je echt niet 

op te wachten. Juist nu wil je als ondernemer bezig zijn met innovatie. Gelukkig, merk je 

in deze tijden de veerkracht en oplossingsgerichtheid van onze partners. Uiteindelijk 

weten we het toch weer voor elkaar te krijgen” 
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