
Uitdagingen in 2022
We leven in bijzondere tijden. 
Veel van wat we normaal 
vonden, is anders geworden. 
Sommige zaken spelen al 
langer en andere worden nu 
ineens heel actueel.

Er zijn grote uitdagingen 
op de woningmarkt, bij de 
opvang en huisvesting van 
vluchtelingen, we hebben 
een energiecrisis die ons allen 
raakt en de prijzen van veel 
producten blijven stijgen. Ook 
ondernemers ondervinden er 
flink last van. Daarnaast is de 
arbeidsmarkt te krap. Er zijn te 
weinig mensen om al het werk 
te doen dat er is. Dat merken 
ondernemers, maar ook wij 
als gemeente en het heeft ge-
volgen voor onze dienstverle-
ning. Er is de stikstofcrisis die 
met name de agrarische sec-
tor treft, een sector met alle 
daaraan relateerde bedrijven 
die groot is in onze gemeente. 
Ook de coronacrisis is nog niet 
weg en kan in het najaar/de 
winter weer opspelen. 
Het kabinet is terug van zo-
merreces en onderzoekt 
welke opties het rijk heeft om 
zaken aan te pakken. Ook de 
gemeente kijkt graag samen 
met u als ondernemers wat 
we kunnen doen binnen de 
mogelijkheden die wij heb-
ben. Deze tijden kunnen ook 
kansen bieden. 

Gezamenlijk 
prioriteiten stellen
Het nieuwe college ging op 

pad om op te halen wat de 
samenleving belangrijk vindt 
om de komende tijd op te 
pakken en daar prioriteit in 
aan te brengen. Onderne-
mend Bronckhorst leverde 
hieraan ook een bijdrage. Be-
langrijk, want alleen met de 
input van iedereen kunnen 
we een weloverwogen plan 
maken. Niet alles zal tegelijk 
kunnen, maar wij zien het als 
een mooie uitdaging om sa-
men tijdig de goede dingen 
te doen om de effecten van 
alles wat speelt zoveel moge-
lijk in goede banen te leiden. 

Korte lijntjes
Als nieuwe wethouder eco-
nomie, werk en inkomen 
werk ik graag met u aan het 
beste voor Bronckhorst. Ge-
lukkig weten we elkaar snel 
te vinden in onze gemeente 
en zijn de lijntjes kort. Laten 
we elkaar goed blijven infor-
meren en als er iets opdoemt 
niet te lang wachten. Samen 
kunnen we voorkomen dat 
problemen erger worden. 

Ik kijk er naar uit u regelmatig 
te ontmoeten, onze account-
managers staan graag voor 
u klaar en we hebben goede 
mogelijkheden, zoals bijvoor-
beeld het ROZ, om u te on-
dersteunen waar dat nodig 
en gewenst is.

Wethouder Economie, 
werk en inkomen, 
Antoon Peppelman

Bestuurscolumn
BRONCKHORST  - De zomer-
vakanties zijn weer voorbij. 
We mogen nog even nage-
nieten van een mooie maar 
wel erg droge zomerperi-
ode. We kijken terug op wat 
er is geweest voor de zomer-
vakantie.

In juni hebben we onze jaar-
lijkse BKB-rally gehad. Wat 
een mooie dag was het weer! 
Een groot aantal deelnemers, 
uitgedost met mooie auto’s, 
stonden aan de start. De rit 
begon met een proef waarbij 
de bijrijder niets mocht zien 
maar wel moest aangeven 
wanneer de bestuurder moest 
stoppen op 15 meter.

Vanuit het startpunt ‘Eetcafé 
De Veldhoek’ zijn we door de 
Achterhoek over weggetjes 
gereden met puzzelvragen 
door onder andere het boe-
kenstadje Bredevoort en het 
mooie Winterswijk. Uitein-
delijk kwamen we allemaal 
weer uit in Hengelo Gld. bij 
‘De Smederij’. Buiten in de 

tuin onder de tent hebben we 
genoten van een BBQ en heb-
ben we getoast op de goede 
afloop. 

Wat brengt ons het najaar? 
Op 28 september gaan we 
op excursie naar VHL in La-
ren. Joost Leenen en Ronald 
van Haren hebben hier hun 
bedrijven KeiZon, Veranda & 
Terras en Glashandel Laren 
in de VHL-groep samenge-
bracht. Op woensdag 12 okto-
ber gaan we in Zelhem weer 
gezamenlijk het ‘Running 
Dinner’ houden met IKZel-
hem, SOV en OV-HKD.

En niet te vergeten de On-
dernemersprijs Bronckhorst. 
De Gemeente Bronckhorst 
reikt Ondernemersprijzen uit 
op 9 november tijdens een 
feestelijke bijeenkomst bij de 
Gouden Karper in Hummelo. 
Ondernemers zijn belangrijk 
voor onze gemeente. Zij zor-
gen voor de werkgelegenheid 
van onze inwoners, maar dra-
gen ook in belangrijke mate 

bij aan de leefbaarheid in de 
kernen. Denk aan sponsoring 
van diverse activiteiten en 
sportverenigingen. Onze ge-
meente wil graag haar waar-
dering uitspreken voor de 
ondernemers in Bronckhorst 
en organiseert het dit jaar 
voor het eerst, samen met 
een werkgroep van enkele 
ondernemers. Er is ook een 
‘Startersprijs’ en ‘Publieks-
prijs’. De bedrijvenkringen en 
ondernemersverenigingen 
zijn gevraagd kandidaten aan 
te melden voor de ‘Onderne-
mer van het jaar’ en ‘Starter 
van het jaar’. Ook inwoners 
hebben volop gebruik ge-
maakt van de mogelijkheid 
om ondernemers, waarvan zij 
vinden dat ze in het zonnetje 
gezet moeten worden, aan te 
melden voor de Publieksprijs. 
Wij zijn heel benieuwd!

Ben jij als ondernemer in de 
gemeente Bronckhorst, naar 
aanleiding van deze update, 
nieuwsgierig naar de BKB 
en haar leden? Lijkt het jou 

leuk om ook eens bij andere 
bedrijven te mogen kijken? 
Meld je dan aan als aspirant 
lid en neem deel aan één 
van de bijeenkomsten die de 
komende tijd weer worden 
georganiseerd door de activi-
teitencommissie. Uiteraard is 
gelijk lid worden van de BKB 
ook mogelijk, dan zetten we 
ook jouw bedrijf in de schijn-
werpers!

Het bestuur van de 
Bedrijven Kring Bronckhorst

AGENDA:

28 september: 
bezoek VHL Laren 
19.30 uur

12 oktober: 
Running Dinner Zelhem 
18.00 uur

 ■ bkbronckhorst.nl/ 
evenementen

20-jarig jubileum Gerrits Makelaardij
HENGELO – Hoewel het ma-
kelaarskantoor in Hengelo 
twintig jaar geleden startte, 
is naamgever van het bedrijf, 
Pieter Gerrits (65) al veel lan-
ger als makelaar actief. “Vanaf 
1992. In 1993 ben ik officieel 
beëdigd bij de rechtbank”, 
vertelt hij trots. Pieter mocht 
bij zijn 25-jarig jubileum als 
beëdigd NVM-makelaar in 
2018 het makelaarsstafje in 
ontvangst nemen.

Door Liesbeth Spaansen

Twintig jaar Gerrits 
Makelaardij in Hengelo
Pieter Gerrits is met de ma-
kelaardij opgegroeid. “Mijn 
vader en oom zaten in de di-
rectie van makelaarskantoor 
Gerrits-Lammers.” Na zijn 
opleiding bosbouw en cul-
tuurtechniek, ging hij toch als 
makelaar aan de slag. Eerst in 
dienst van Gerrits-Lammers, 
vestiging Doetinchem. Toen 
de veertien vestigingen van 
Lammers in 2001 werden 
overgenomen door Meeus, 
ontstond het idee om voor 
zichzelf te beginnen. “Ik be-
gon het jaar erna in Doetin-
chem, met kort daarna een 
tweede vestiging in Hengelo. 
Ik deelde daar het pand met 
ProWonen, die toen woon-
winkels had in de regio. In 
2008 stopte ik in Doetinchem, 
er was een flinke crisis in 
de makelaardij. Veel make-
laarskantoren sloten, of gin-

gen samenwerken.” Gerrits 
Makelaardij bleef, kocht en 
verkocht vele woningen of 
bedrijfspanden en verzorgde 
taxaties en dat is ondanks de 
veranderende huizenmarkt 
zo gebleven. “We hebben 
vooral huizen uit de regio in 
de verkoop”, vertelt Gerrits, 
die het gebied goed kent. “In 
het buitengebied zijn de hui-
zen erg populair, vooral van 
mensen in het westen.”

Door de in 2000 ingezette 
automatisering is marketing 
totaal veranderd. “Vroeger 
zetten we voor een te koop 

staand huis een advertentie 
in Contact en Graafschapbo-
de met één foto. Sinds Funda 
werd opgericht, kunnen via 
mobiel en online series foto’s, 
plattegronden en filmpjes 
worden bekeken. Als nu een 
huis online komt, zijn er met-
een reacties vanuit heel Ne-
derland.”

Twintig jaar BKB
Omdat Pieter Gerrits direct 
bij de start van het bedrijf in 
Hengelo lid werd van het IKH, 
de voorganger van de BKB, is 
hij ook 20 jaar lid, een tweede 
jubileum. “Als bestuurslid van 

de BKB ben ik na het vertrek 
van de voorzitter, voorzitter 
ad interim geworden en on-
derhoud contacten met de 
gemeente en de samenwer-
kende industriële kring Ach-
terhoek (SIKA).”

Als je georganiseerd bent, 
kun je meer doen en realise-
ren dan een individu. De BKB 
heeft bijvoorbeeld invloed 
op de politiek. “Dat is nodig, 
want in de gemeente worden 
beslissingen genomen die ie-
dereen raken. Kijk naar stik-
stof. Alle (boeren- of bouw)
bedrijven hebben ermee te 

Pieter Gerrits in de deuropening van zijn makelaardij in Hengelo. Foto: Liesbeth Spaansen

Nieuwsbrief voor bedrijven
binnen de gemeente Bronckhorst
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BKB verbindt en versterkt!!

Wethouder Antoon Peppelman. Foto: Gemeente Bronckhorst

maken. Maar het gaat ook om 
veiligheid, zorg en wonen. We 
kijken vooral naar de meest 
relevante zaken voor de BKB-
leden.” Zijn stokpaardje is dat 
er te weinig seniorenwonin-
gen worden gebouwd. “Daar 
heb ik voor gepleit als make-
laar. Bij de Kwekerij bijvoor-
beeld zijn geen seniorenwo-
ningen gekomen. De meeste 
senioren willen graag kleiner 
en levensloopbestendig wo-
nen. Als deze groep verhuist, 
breng je de doorstroming op 
gang en krijgen ook jongeren 
een kans.”

Opvolging
Gerrits Makelaardij in Hen-
gelo bestaat uit een team van 
vier medewerkers, met naast 
Pieter Gerrits: Tetsje Sesink, 
Han Nusselder en Amando 
de Jong. “Amando is assistent-
makelaar en klaar met de the-
orie. Na zijn praktijkstudie zal 
hij als makelaar aan de slag 
gaan. Hij heeft de intentie om 
het makelaarskantoor voort te 
zetten na mijn pensioen”, laat 
Pieter Gerrits tevreden we-
ten. Hij is nog niet van plan te 
stoppen. “Als het leuk werk is, 
lijd je er niet veel onder.”
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