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Kom ook naar Contacta.nl
Ondernemersborrel Walcherenplein 
op 9 november

Vraag een GRATIS entreebewijs aan
De standhouders van het Walcherenplein 
heten u van harte welkom een bezoek 
te brengen aan dit bruisende plein waar 
ruim 30 Walcherse ondernemers zich 
presenteren en waar er ook oog is voor het 
belang van cultuur in de regio. Met op de 
woensdagavond de altijd goed bezochte 
ondernemersborrel. Zorg dat je erbij bent!
Contacta.nl is dé netwerkbeurs voor  

Zuidwest-Nederland en Vlaanderen en 
vindt plaats in de Zeelandhallen te Goes.

 Meer over Contacta.nl en het  
Walcherenplein: zie inlegvel

WAT LEEST U VERDER IN 
DEZE NIEUWSBRIEF
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COLOFON 

Contactgegevens:
Postbus 47 – 4380 AA  Vlissingen
Telefoon: 06 20 13 58 56
Mail: info@vlissingsebedrijvenclub.nl
www.vlissingsebedrijvenclub.nl

@vbcinfo

Technische realisatie: 
MEDIA 58 b.v. - Vlissingen

De bestuursleden:
Voorzitter: Henk Meulmeester – Meester in Financiële Molens
Penningmeester: John van der Valk – Rijkse accountants & adviseurs
Bestuursleden: Micha Bijleveld - ING
 Willem Brouwer – Laroes Loodgieters & Installateurs
 Piet Lampert - Sligro
 Jan Kees Mol - Afbouwned
 Jeroen van Terheijden - Racketcentrum
 Frans van de Velde – Van de Velde Publivisie
Secretariaat: Jéan van Oorschot  - Mission PR

VBC nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Vlissingen
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Van de bestuurstafel
Door voorzitter Henk Meulmeester 

Terwijl ik dit 
stukje schrijf 
op 14 oktober, 
zijn we met een 
afvaardiging van 
het VBC-bestuur 
net terug van ons 
kwartaaloverleg 
met wethouder De 

Jonge en ambtenaar Gert Stevense. Een 
van de agendapunten, waarbij de ambte-
naar van veiligheid aanschoof, was de 
brand op Baskensburg bij het bedrijf van 
Karel Hofman op zaterdag 23 juli.  Een 
enorm ingrijpende gebeurtenis. Tijdens 
onze ledenvergadering op 22 november 
zullen we dieper ingaan op vele facetten 
die een dergelijke ramp met zicht mee-
brengt. Facetten die betrekking hebben 
op zowel Autobedrijf Hofman als die 
voor de omliggende bedrijven inclusief 
de communicatie daaromtrent.

Andere thema’s die tijdens het overleg 
met de Gemeente aan de orde kwamen 
zijn o.a.  het inkoop-en aanbestedings-
beleid van de Gemeente, de onzekerheid 
over de komst van een Asielzoekerscen-

trum op Baskensburg, het acquisitie –en 
promotiebeleid van de Gemeente, de 
voortgang van het project Keurmerk 
Veilig Ondernemen, de supermarkt-
structuurvisie en de ontwikkelingen 
op de  Vlissingse bedrijventerreinen. 
Het gaat te ver in deze update hierover 
uitvoerig verslag te doen, maar tijdens 
de ledenvergadering zal ik een en ander 
graag toelichten. 

Ook de contacten met de Middelburgse 
Bedrijven Club worden goed onderhou-
den. Ondanks de soms tegenstrijdige 
belangen, zijn er weer volop plannen om 
ook in 2017 diverse gezamenlijke events 
te organiseren, zoals bijvoorbeeld de 
nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari bij 
de Sligro.

En dan wil ik iedereen nog even wijzen 
op de Contacta die van 8 t/m 10 novem-
ber zal plaatsvinden. We hopen jullie 
allemaal te ontmoeten op het Wal-
cherenplein, ook een gezamenlijk initia-
tief van de  Walcherse bedrijvenclubs. 
Noteer in ieder geval de ondernemers-
borrel op woensdagavond 9 november 
alvast in de agenda! 

Door Karel Hofman
Op zaterdag 23 juli brandde het groot-
ste deel van mijn bedrijf - Autobedrijf 
Hofman - aan de Gildeweg in Vlissingen 
af. Ook de gebouwen van mijn direct aan-
grenzende  buren bleven niet gespaard. 
De omgeving werd die dag afgesloten 
vanwege ‘asbest-gevaar’ afkomstig van 
de daken.  De impact op het bedrijven-
terrein Baskensburg was groot. Albert 
Heijn, Praxis enz. moesten dicht blijven op 
zaterdag en tal van collega-ondernemers 
moesten enkele dagen gedwongen hun 
deuren gesloten houden. Meerdere dagen 
lang ruimden gespecialiseerde bedrijven 
de asbest deeltjes in de omgeving. 

Nieuwjaarsbijeenkomst VBC-MBC

Woensdag 11 januari 2017 bij Sligro
 Meer zie pagina 4

Ledenvergadering 
Dinsdag 22 november 2016 bij DRTC

 Meer zie pagina 4

Nieuwjaarsbijeenkomst VBC – MBC 
Woensdag 11 januari van 17.00 – 19.30 uur

Op woensdag 11 januari vindt de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de Vlis-
singse- en Middelburgse  Bedrijven Club plaats. Bent u lid van een van deze 
verenigingen, dan bent u van harte welkom. 

Dit jaar zijn we te gast bij Sligro Vlissingen. 
Vestigingsdirecteur Piet Lampert en zijn 
enthousiaste team heten ons van harte 
welkom in hun vestiging op bedrijventer-
rein Vrijburg.

Deze vestiging in Vlissingen is voor 
ondernemers in Zeeland en België een 
belangrijke uitvalsbasis en heeft een vloer-
oppervlakte van maar liefst 8.300 m2 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst krijgt 
u de mogelijkheid om door het pand te 
lopen en met eigen ogen het rijke assorti-
ment aan food, vers, non-food en wijn te 

aanschouwen. Maar daar blijft het niet bij: 
op uw route langs de vele producten, wordt 
u door de medewerkers en koks van Sligro 
heerlijk in de watten gelegd en verwend 
met vele lekkere hapjes en drankjes.  
De foodprofessionals van Sligro beschou-
wen het als hun persoonlijke missie om 
vakkundig en flexibel in te spelen op de 
specifieke behoeftes van de klanten, veelal 
seizoen gerelateerde bedrijven. Zo past 
Sligro het assortiment, voorraadbeheer en 
logistiek altijd aan de wisselende (weers)
omstandigheden aan. Tevens is Sligro 
gespecialiseerd in de bevoorrading van de 
vele strandpaviljoens die Zeeland rijk is.

Brand en alle gevolgen...

 Het vervolg vind u op pagina 2

Ledenbijeenkomst 
Dinsdag 22 november 2016 van 16.00 - 18.30 uur • Locatie: DRTC
Op dinsdag 22 november zijn de leden van de Vlissingse 
Bedrijven Club welkom bij DRTC. Naast de reguliere ledenver-
gadering, zal deze bijeenkomst in het teken staan van de brand 
bij Autobedrijf Hofman en het proces van crisiscommunicatie 
vanuit de hulpdiensten en gemeente bij rampen als deze. 
Voor de agenda van de ledenvergadering en het programma ver-
wijzen wij u naar onze website www.vlissingsebedrijvenclub.nl  
LET OP: vooraf aanmelden voor deze bijeenkomst is noodzakelijk. 
Ook dit kan via onze website.
De Ruyter Training & Consultancy (DRTC) verzorgt voor zowel de 
maritieme sector als het bedrijfsleven cursussen. Expertisegebie-
den zijn scheepvaart, offshore, security, brandweer/ 

industrie, BHV/EHBO en watersport. De cursussen worden  
verzorgd in samenwerking met o.a. Trainingscentrum 
Vlissingen, De Ruyter Academy van de HZ University of applied 
science en Maritiem en Logistiek College van Scalda.
DRTC is tevens standhouder op het Walcherenplein tijdens  
Contacta.nl. Meer info: www.drtc.nl



Brand en alle gevolgen.. 
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Dit klinkt allemaal redelijk afstandelijk. Maar zo werkt het natuur-
lijk niet. Het moment dat ik die zaterdagochtend machteloos 
moest aanschouwen hoe mijn werkplaats afbrandde, was emoti-
oneel. Voor mijn naasten en voor mijzelf was er ongeloof, woede 
en verdriet als in een rouwproces.  Je hebt echter niet heel lang de 
tijd om emoties toe te laten. Om 11 uur waren we al bezig contact 
te leggen met de verzekering en moesten we informatie geven 
aan de brandweer over het pand en inhoud en kwamen gemeen-
teambtenaren zich bezighouden met de wat van af dat moment 
‘asbest problematiek’ zou heten. 

Nooit had ik me gerealiseerd wat er bij een brand allemaal komt 
kijken. Alle brandinstallaties en maatregelen tegen diefstal en 
brand waren prima in orde. Maar tegen dit vuurgeweld was niets 
opgewassen. Hoe de brand is ontstaan zullen we helaas nooit 
weten. De verzekering sloot op advies van de brandexpert moed-
willige brandstichting, inbraak enz. uit en daarmee was voor hen 
de kous af.
Voor mij niet…….  Je wilt weten wat de oorzaak was. Je levenswerk 
verdwijnt voor een groot deel. 
We kunnen terugkijken op een lange geschiedenis, het was 
immers mijn vader die in 1938 de oprichter van mijn bedrijf was.
 
OOK BRAND IN JE HOOFD....
Gelukkig had ik vanaf het eerste moment een contra-expert voor 
alle verzekeringszaken. Zijn eerste opdracht aan ons was; inventa-
riseer wat er in je werkplaats aanwezig was op één minuut voor de 
brand. Ga daar maar aan staan; met mijn personeel ben ik stapje 
voor stapje, meter voor meter in gedachten door het pand gegaan. 
Weken later leverden we een inventarislijst aan met daarin hon-
derden items op met bouwjaar en nieuwwaarde. 

De gemeente vroeg ook aandacht vanwege de asbest problema-
tiek en kwam na enkele dagen met officiële brieven / dreigemen-
ten die rauw op mijn dak vielen. Later is dat rechtgezet en hebben 

de wethouders Vader en De Jonge zich ingespannen om goed en 
duidelijk met ons te communiceren. 

En ondertussen moest ik mijn bedrijf aan de gang houden, mijn 
klanten op de hoogte stellen en hulp van mijn buurtgenoten 
inroepen voor zaken als wifi, materiaal, opslag voor een deel van 
mijn handel en nog veel meer. Je hebt geen idee wat je allemaal 
niét meer hebt.  

Inmiddels zijn we zo’n drie maanden verder, is het pand gesloopt 
net als dat van de buren en hebben we een nieuwbouwplan, loopt 
de gemeentelijke vergunningprocedure, hebben we nog steeds 
niet alles afgewikkeld met de verzekering en is er een tijdelijke 
werkplaats in het overgebleven pand ingericht. Gelukkig heb ik 
trouwe klanten, fijne collega’s en meelevende vrienden en kennis-
sen.  Want zonder die steun is klimmen uit het dal na een brand 
een eenzaam proces. 

De gouden tip om brand voor te zijn heb ik niet. Wel zou ik met 
de kennis van nu u tips c.q. ideeën aan kunnen dragen  waar u 
mogelijk iets aan heeft.  Ook wil ik even stilstaan bij het grote res-
pect dat ik voor de brandweer heb, Zij waren het die op die 23ste 
juli voor mij de eerste stap naar verwerking hebben gezet door 
niet alleen volop bezig te zijn met blussen maar ook door mee te 
denken en persoonlijke aandacht.
Ik zal het een en ander uit een zetten en uw vragen beantwoorden 
tijdens de ledenvergadering op 22 november, maar mijn partner, 
MIrjam van Zuilen, die mij vanaf het eerste moment heeft bijge-
staan zal u ook het een en ander vertellen. Zij is in staat om het 
professioneler en met wat minder emoties dan mij aan u over te 
brengen. 
 

Wij hopen dan ook u de 22ste november welkom te mogen heten.

Autobedrijf Hofman
Karel Hofman
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Crisiscommunicatie
Een zaterdagochtend die zo heel gewoon begint. Iedereen 
maakt zich op voor een mooie drukke vakantiezaterdag in 
juli. Ineens, in een paar minuten tijd, staat voor een groot 
aantal mensen in Vlissingen de normale gang van zaken op 
zijn kop. 

Een verwoestende brand bij garage Hofman aan de Gildeweg 
heeft in de allereerste plaats enorme impact op Karel Hofman 
zelf en zijn familie, maar ook op de direct aangrenzende bedrij-
ven die in de gevolgen van deze brand meegezogen worden. Op 
dat directe moment wegens dreiging van uitbreiding naar hun 
bedrijfspand. Of omdat ze als eigenaar of werknemer hun eigen 
bedrijf niet eens kunnen bereiken. En de daaropvolgende dagen 
ook nog niet. Of vanwege inkomstenderving omdat klanten hen 
vanwege de afzettingen niet kunnen bereiken. 

Er is inmiddels al veel over deze brand gezegd en gesproken: 
tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeente, in de regi-
onale media, onderling met elkaar. Tijdens de bijeenkomst op 22 
november blikken we nog een keer terug op deze dag. Als adviseur 
en trainer crisiscommunicatie zal ik vooral ingaan op het proces 
van crisiscommunicatie vanuit de hulpdiensten en gemeente. Hoe 
behoort dat proces te verlopen, wat ging goed en wat kon beter? 
Met een uitstapje naar onderwerpen zoals: wat gebeurt er vanaf 
het moment van melding van een brand? Wat betekent het dat er 
GRIP 1 werd afgegeven tijdens deze brand?  Wat is de noodzaak en 
het nut van een NL Alert-bericht? 

Mijn achtergrond
Van 2006 tot en met eind 2014 heb ik als communicatieadviseur 
gewerkt bij Veiligheidsregio Zeeland. Daar stond ik met een aantal 
collega’s aan de wieg van het piketteam crisiscommunicatie dat 
op 1 januari 2009 is gestart, en dat in actie komt vanaf meldingen 

van middelbrand en andere incidenten zoals grootschalige hulp-
verlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen, waterongevallen, 
treinincidenten etc. Dit alles in nauwe samenwerking met com-
municatieadviseurs van politie, gemeenten, waterschap, rijkswa-
terstaat, kustwacht etc. 

Sinds eind 2014 werk ik als zelfstandig communicatieadviseur en 
geef ik trainingen crisiscommunicatie en mediatrainingen voor 
veiligheidsregio’s, gemeenten, bedrijven, zorginstellingen enz. 
Tevens organiseer ik oefeningen op het gebied van crisiscommuni-
catie en ik werk voor de landelijke koepelorganisatie van veilig-
heidsregio’s (het Instituut voor Fysieke Veiligheid) als examinator 
voor functies in de crisiscommunicatie. 

Marlies Lampert

Bron: PZC 22 oktober 2016
De ondernemers van bedrijventerrein Baskensburg in Vlissin-
gen krijgen nog een kans om zich uit te spreken over Bedrijven 
Investerings Zone (BIZ) die de Vereniging Ondernemers Baskens-
burg (VOB) en de gemeente Vlissingen voor 2017 willen opzetten. 
Een draagvlakmeting afgelopen maand mislukte door te weinig 
respons. Alle ondernemers krijgen in november een nieuwe stem-
kaart.

De VOB zet zich in voor een goede kwaliteit en uitstraling van het 
bedrijventerrein Baskensburg. De VOB zal de communicatie met de 
ondernemers onderling verbeteren en gaat voor een goed overleg 
met de Gemeente. Daarom is samenwerking van de ondernemers 
nodig.

Stem daarom vóór!

In november worden de stemkaarten weer rondgebracht. Mini-
maal de helft (50%) van de aangeschreven ondernemers moet zijn 

stemkaart terugsturen. Hiervan moet twee derde (66,6%) akkoord 
gaan met het instellen van het ondernemersfonds.

De VBC en de VOB rekenen op uw positieve reactie!

Baskensburg in de herkansing 

op 23 juli wordt Autobedrijf Hofman getroffen door een 
enorme brand.

Het complete bedrijf is gesloopt en er wordt gewerkt aan 
een nieuwbouwplan

JA
OFFICIËLE STEMKAArT

Ik stem voor het instellen van een ondernemersfonds via de Bedrijven Investerings Zone (BIZ) op het bedrijventerrein Baskensburg in Vlissingen. Ik draag in 2017, afhankelijk van de WOZ-waarde van mijn bedrijfsruimte €400, €600, €750, €900 of €1050 hieraan bij.

Alle stemmen tellen, dus ook als u nee stemt verzoeken wij u de kaart in te leveren.

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Graag de stemkaart volledig ingevuld (hokje aankruisen en 
handtekening zetten) in de antwoord-envelop retour zenden.
Deze stemkaart dient uiterlijk 30 november 2016  voor 17.00 uur in bezit 
te zijn van de notaris (kantoor Sauer & Oonk Adviseurs en Notarissen, 
Edisonweg 2a 4382 NW Vlissingen).

NEE


