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Het bruist van bedrijvigheid in Willebroek-Noord. Het verouderde bedrijventerrein 
wordt immers volop gesaneerd en herontwikkeld. De Provinciale Ontwikkelings-
maatschappij Antwerpen, kortweg POM Antwerpen, heeft hiervoor met de Vlaamse 
Regering, OVAM, de NV Waterwegen en Zeekanaal, het gemeentebestuur van 
Willebroek en private partner Group Bernaerts een zogenaamde brownfi eld-
convenant ondertekend.

Deze brownfi eldconvenant brengt al deze partijen samen en stimuleert de 
herontwikkeling van het bedrijventerrein. Op die manier maakt deze verloederde 
kankerplek opnieuw plaats voor economische activiteiten en nieuwe jobs. 
Het bedrijvenpark Willebroek-Noord is goed voor zo’n 120 hectare. 
Ondanks zijn zeer goede strategische ligging ligt zo’n 50 hectare echter al 
meer dan 20 jaar braak. Deze oppervlakte wordt nu opnieuw ontwikkeld. 
Maar ook de rest van het terrein wordt gemoderniseerd.

Eind 2011 moet de herontwikkeling van het gebied en de daaraan gekoppelde 
vernieuwde ontsluiting via de A12 volledig klaar zijn. Het project optimaliseert 
niet alleen het bedrijventerrein zelf, maar verbetert ook de leefbaarheid van de 
woonomgeving door een duidelijke scheiding tussen het terrein en de woonwijk 
aan te leggen. 

Het onderhoud van gemeenschappelijke infrastructuren op het terrein die door 
het project worden aangelegd, leidt tot de oprichting van de vzw ‘Bedrijvenpark 
Willebroek-Noord’. Deze vzw maakt het voor u als betrokken bedrijf mogelijk om 
samen met de andere bedrijven op dit terrein aan ‘parkmanagement’ te doen. 
Door lid te worden van de vzw waakt u immers mee over het behoud van de 
kwaliteit van uw heroplevende bedrijvenpark. Bovendien leert u de andere 
bedrijven en ondernemers op het park kennen én kunt u gemeenschappelijke 
belangen behartigen. Ook het overleg met de overheid verloopt gestructureerd 
en dus vlotter. 

U merkt het: samenwerken rond parkmanagement biedt u niets dan voordelen.

DEEL 1:  
Willebroek-Noord, 
klaar voor een tweede leven

Willebroek-Noord is gesitueerd 
in het noorden van de gemeente 
Willebroek, langs de spoorlijn 
Mechelen-Sint-Niklaas en tussen 
het Zeekanaal Brussel-Schelde en 
de A12.
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Beter economisch klimaat
De uitstraling van een bedrijventerrein is van groot belang voor de gevestigde 
bedrijven, hun werknemers en de directe omgeving. Kwaliteit is daarbij een 
sleutelfactor. Een kwaliteitsvol bedrijventerrein draagt immers op een positieve 
manier bij tot een beter economisch klimaat.

Samenwerking is essentieel 
Op een duurzame manier werken aan een kwaliteitsvol bedrijventerrein kan alleen 
wanneer alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Samenwerking en een goede 
verstandhouding tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de overheid 
is dus essentieel. Parkmanagement is immers een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid van het bedrijfsleven en de lokale overheid. Door zowel met private als met 
publieke belangen rekening te houden, kunnen problemen tijdig worden 
opgevangen. Op deze manier samenwerken creëert meerwaarde voor alle 
betrokken partijen.

Bovendien helpt parkmanagement op langere termijn de bedrijven om kosten 
te besparen, de werkomstandigheden te verbeteren en de belasting op de 
leefomgeving te beperken.

Parkmanagement is een instrument om de kwaliteit van een 
bedrijventerrein op peil te brengen en te houden. Zo kan mogelijk 
toekomstig verval van het terrein worden voorkomen.

DEEL 2: 
 Parkmanagement: 
samenwerken laat ruimte renderen
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Welke voordelen biedt parkmanagement 
voor uw bedrijf?

1.  Economische voordelen: 
-  positief bedrijfsimago door een goede 

beeldkwaliteit

 -  meerwaarde voor bedrijfsgebouwen en 
-gronden

 -  kosten- en tijdsbesparing door gezamenlijke 
initiatieven

 - gemeenschappelijk onderhandelingsplatform  

2.  Sociale voordelen:
-  aantrekkelijke werkomgeving voor werkgever 

en werknemers

 - betere contacten met naburige bedrijven

 - vlotter overleg met de lokale overheden

 - betere verstandhouding met omwonenden

3.  Ecologische voordelen:
- vermindering van energieverbruik

 -  mogelijkheid tot gecoördineerd afvalbeheer 
en -preventie

 -  optimale waterhuishouding en ruimtegebruik 
op het bedrijventerrein

 -  mogelijkheid tot gecoördineerde aanpak om 
te voldoen aan milieuregels

Mogelijke initiatieven: 
van groenonderhoud tot bedrijfsrestaurant…

Parkmanagement biedt veel voordelen. Deze 
samenwerking tussen bedrijven leidt immers 
tot win-win-situaties voor alle deelnemende 
bedrijven. 
Naargelang hun eigen behoeften en wensen geven 
zij hun samenwerking zelf een concrete invulling.

Voorbeelden van mogelijke initiatieven zijn:

1.  Gezamenlijk onderhoud van infrastructuur: 
- verkeerscirculatieplan en bewegwijzering
- groen- en waterbuffers
- parkeerfaciliteiten
- bedrijfsgebouwen

2.  Collectieve aankoop van goederen en diensten:
- consortiumbeveiliging en -bewaking (brand/
inbraak)
- afvalverwerking en -preventie
- onderhoud privégroen
- energie

3.  Voorzieningen voor bedrijven:
- gezamenlijke weegbrug
- vergader- en onthaalruimte
- vrachtwagenwasplaats

4.  Voorzieningen voor werknemers:
- betere verbindingen openbaar vervoer
- bedrijfsfi etsen
- bedrijfsrestaurant
- kinderopvang
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DEEL 3:  
Herwaardering Willebroek-Noord, 
een uitgelezen kans voor méér!

Of uw bedrijf nu nieuw is op het terrein of er al langer gevestigd is, 
de herontwikkeling van Willebroek-Noord creëert voor uw bedrijf 
en de onmiddellijke omgeving nieuwe kansen.

Het vervuilde en verouderde terrein aanpakken en moderniseren 
om opnieuw plaats te maken voor nieuwe bedrijven zorgt niet 
alleen voor nieuwe jobs, maar ook voor een verbetering van de 
economische leefomgeving van uw bedrijf. Zo zal het terrein 
in de toekomst beter ontsloten zijn, wordt de waterhuishouding 
gereorganiseerd en zal er een duidelijke scheiding worden 
aangelegd tussen het bedrijvenpark en de aanpalende woonwijk.

Deze ingrepen geven nu aanleiding tot het opstarten van 
parkmanagement op het terrein.

herwaardering

zorgvuldig
ruimtegebruik

terreinspecifi eke
thema’s

bereikbaarheid

bedrijventerrein

management

veiligheid

duurzaamheid
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Randvoorwaarden herontwikkelingsproject
Om de leefbaarheid van de woonwijk te verhogen en te zorgen voor een duidelijke 
scheiding met het bedrijvenpark, leggen de projectpartners ruime groenbuffers 
rond de woonwijk aan. Om het probleem van de historische wateroverlast mee op 
te lossen, wordt ook een globaal systeem voor de waterhuishouding ontwikkeld 
met waterbuffers. Door deze infrastructuren gemeenschappelijk in te richten, 
gaan we op een kwalitatief goede manier om met de beschikbare ruimte op 
het terrein.

Gemeenschappelijke infrastructuren 
Met de aanleg van groen- en waterbuffers ontstaan in Willebroek-Noord 
infrastructuren waar alle bedrijven op het terrein baat bij hebben. 

De waterbuffers voorkomen overstromingen en de groenbuffers verkleinen de 
kans op confl icten met buurtbewoners. Maar gemeenschappelijke infrastructuren 
moeten ook onderhouden worden. En dat is een uitgelezen kans om in Willebroek-
Noord te starten met parkmanagement!

Kosten delen
Om dit onderhoud van gemeenschappelijke infrastructuren in goede banen te 
leiden, werd de vzw Bedrijvenpark Willebroek-Noord opgericht. Nieuwe bedrijven 
die zich op het bedrijvenpark komen vestigen, engageren zich automatisch om 
‘werkend’ lid te worden van deze vzw. Ook de reeds in Willebroek-Noord gevestigde 
bedrijven worden aangemoedigd om dit te doen. Zo kunnen de kosten voor het 
onderhoud van de groenbuffers verdeeld worden over zo veel mogelijk bedrijven 
en blijft de factuur voor elk bedrijf beperkt. Deze factuur wordt overigens slechts 
voor de helft door de bedrijven betaald. De andere helft betaalt de gemeente 
Willebroek. De onderhoudskosten voor de waterbuffer worden verdeeld onder 
de bedrijven die hierop aangesloten zijn.

Kansen voor méér
Met de start van de vzw Bedrijvenpark Willebroek-Noord oogt de toekomst van het 
gelijknamige bedrijvenpark bijzonder rooskleurig. Deze eerste samenwerking tussen 
de bedrijven rond het gezamenlijke onderhoud van de groen- en waterbuffers moet 
immers uitgroeien tot meer. Zo kunnen de bedrijven vrij beslissen om samen ook 
andere initiatieven op te starten binnen dit parkmanagement, zoals bijvoorbeeld 
de realisatie en onderhoud van bewegwijzering op het terrein, de gezamenlijke 
aankoop van goederen en diensten, het samen organiseren van een jobbeurs, 
enzovoort. Op die manier kunnen de bedrijven zelf voor alle leden van de vzw 
een aantrekkelijke werking uitbouwen!

Impressie van de nieuwe Boulevardbrug en de verbinding 
Boomsesteenweg, richting Ruisbroek
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DEEL 4: 
 Even voorstellen: 
de vzw Bedrijvenpark Willebroek-Noord

De vzw Bedrijvenpark Willebroek-Noord vormt de juridische basis 
voor de publiek-private-samenwerking (PPS) tussen de aangesloten 
bedrijven en de lokale overheden. In eerste instantie behelst deze 
samenwerking het onderhoud van de groen- en waterbuffers, maar 
de bedoeling is dat dit de aanzet vormt naar meer.

Publiek-private samenwerking
De vzw werd offi cieel opgericht op 28 september 2009. De stichters zijn de 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen en de gemeente Wille-
broek als publieke partners en 11 nieuwe bedrijven als private partners. Het gaat 
om de fi rma’s AC Metalec, Acris Fashion, AED, AED-Rent, Amigo, Antwerp South 
Logistics, Axept, De Wille, E-Demonstrations en SKS Machines. Meer informatie 
over deze oprichters vindt u achteraan in deze brochure (zie deel 7).

De zetel van de vzw Bedrijvenpark Willebroek-Noord is gevestigd aan de 
A. Van Landeghemstraat 99 in Willebroek.

De organisatie van het parkmanagement als PPS biedt niet alleen voor de oprich-
ters tal van voordelen, maar ook voor uw bedrijf indien u zich aansluit bij de vzw:
-  de publieke partners blijven betrokken bij het beheer van het bedrijventerrein; 
-  u als private partner krijgt medezeggenschap bij het beheer van uw bedrijventer-

rein en u kunt samen met de andere bedrijven op het terrein uw gemeenschap-
pelijke belangen behartigen;

-  de dialoog tussen de publieke partners (de overheid) en u als private partner 
is zeer toegankelijk.

De activiteiten van de vzw zullen onderverdeeld worden in een zogenaamd basis-
pakket en een vrij pakket. Meer informatie hierover vindt u elders in deze brochure 
(zie deel 5).
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Leden van categorie A, B en C
Uiteraard is het de bedoeling van de oprichters van de vzw Bedrijvenpark 
Willebroek-Noord om zo veel mogelijk bedrijven en eigenaars te betrekken 
bij het beheer van het gelijknamige bedrijvenpark en om de samenwerking 
zo breed mogelijk te maken.

Daarom worden de leden van de vzw Bedrijvenpark Willebroek-Noord 
onderverdeeld in 3 verschillende categorieën: A, B en C.

 A-leden: 
Deze categorie van leden zijn de stichtende publieke partners, namelijk:
- POM Antwerpen;
- de gemeente Willebroek.

 B-leden: 
Dit zijn de bedrijven die toetreden tot de vzw als zogenaamd ‘werkend’ lid. 
Alle werkende leden betalen mee voor het basispakket van de activiteiten van de 
vzw (zie deel 5). In ruil kunnen zij mee beslissen over alle aspecten van de werking 
van de vzw en genieten zij ten volle van de voordelen die deelname als 
lid van categorie B met zich meebrengt. 

Tot deze categorie behoren:
-  de 11 stichtende bedrijven;
-  de nieuwe bedrijven die zich in Willebroek-Noord komen vestigen op een 

herontwikkeld perceel;
-  de reeds op het terrein gevestigde bedrijven die ervoor kiezen om werkend

lid te worden.

 C-leden: 
Dit zijn de reeds op Willebroek-Noord gevestigde bedrijven die ervoor kiezen om 
enkel als zogenaamd ‘toegetreden’ lid deel te nemen aan de vzw. Zij betalen niet 
mee voor het basispakket van de activiteiten van de vzw, maar hebben ook geen 
inspraak in de werking ervan en dus ook niet in het beheer van het bedrijvenpark. 
Zij kunnen slechts deelnemen aan een beperkt aantal acties uit het vrij pakket 
van de vzw.



10

Werkende leden Toegetreden leden

Lidmaatschap •  B-leden • A- en C-leden

Lidgeld •  Betalen gelijk lidgeld •  A-leden: 
betalen geen lidgeld

•  C-leden: 
betalen gelijk lidgeld, 
mogelijk verschillend 
van werkende leden

Werkingskosten •  Betalen evenredig deel 
van de werkingskosten 
(= minieme kost!)

•  Betalen geen 
werkingskosten

Stemrecht in 
Algemene Vergadering

•  Elk lid = 1 stem •  A-leden: 
enkel stemrecht in 
uitzonderlijke gevallen*

•  C-leden: 
geen stemrecht

De rechten en plichten van werkende en toegetreden leden

*  De gemeente Willebroek en POM Antwerpen hebben in de Algemene Vergadering 
vetorecht bij stemmingen m.b.t. wijzigingen van het basispakket, ontbinding van 
de vzw, wijzigingen van het doel, de statuten of het intern reglement van orde en 
bij eventuele uitsluiting van leden.
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Nieuw en bestaand bedrijf?
Aangezien er op het bedrijventerrein een mix te vinden is van nieuwe 
bedrijven, die zich vestigen op de herontwikkelde gronden, en reeds op het 
terrein gevestigde bedrijven, is er een onderscheid tussen hoe deze twee 
‘soorten’ bedrijven aan de vzw kunnen deelnemen.

Bent u een nieuw bedrijf?
Wanneer u uw perceel herontwikkelde industriegrond aankoopt, dan 
engageert u zich reeds via de aankoopakte automatisch om werkend lid 
(B-lid) van de vzw te worden.

Ook wanneer u zich op uw perceel herontwikkelde industriegrond vestigt 
via een tijdelijk zakelijk recht zoals opstalrecht, erfpacht, onroerende 
leasing of andere, kunt u enkel als werkend lid deelnemen. Dit geldt ook 
voor huurovereenkomsten van minstens 3 jaar.

Heeft u zich op uw perceel herontwikkelde industriegrond gevestigd 
via een huurovereenkomst van maximaal 3 jaar, dan kunt u enkel als 
toegetreden lid (C-lid) deelnemen.

Bent u een reeds op het terrein gevestigd bedrijf?
Dan kunt u er op vrijwillige basis voor kiezen of u lid wilt worden van de 
vzw of niet. Niemand kan u hiertoe verplichten. U kiest er m.a.w. zelf voor 
om al dan niet mee te werken aan het beheer van uw bedrijvenpark.

Indien u beslist om deel te nemen aan de opportuniteiten die het 
parkmanagement brengt, dan kunt u kiezen in welke mate u dit doet:

-  Wilt u ten volle deelnemen aan de activiteiten van de vzw omdat 
uw bedrijf ook deelt in de voordelen die de herwaardering met zich 
meebrengt, namelijk een verbeterde en meer kwalitatieve economische 
leefomgeving voor uw bedrijf? Dan moedigen we u aan om werkend lid 
(B-lid) te worden. 

-  Wilt u ondanks de vele voordelen van een volledig lidmaatschap als 
werkend lid (B-lid) er toch voor kiezen om enkel als toegetreden lid 
(C-lid) deel te nemen aan de vzw? Dat kan, maar dan zult u alleen 
kunnen deelnemen aan die nieuw opgestarte acties uit het vrij pakket 
waarvan de werkende leden (B-leden) hebben beslist dat ze ook open 
staan voor de toegetreden leden (zie deel 5).

-  Bent u huurder van een perceel op Willebroek-Noord met een 
huurcontract van maximaal 3 jaar, dan kunt u enkel als 
toegetreden lid (C-lid) deelnemen aan de vzw.

Is uw bedrijf gelegen in de paarse zone dan bent u eigenaar 
van een perceel herontwikkelde industriegrond en wordt u 
automatisch werkend lid (B-lid) van de vzw.

Is uw bedrijf gelegen in de gele zone dan kunt u kiezen of 
u werkend lid (B-lid) of toegetreden lid (C-lid) wordt van 
de vzw.
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DEEL 5:  
De activiteiten van de vzw: 
basispakket en vrij pakket
De activiteiten van de vzw Bedrijvenpark Willebroek-Noord omvatten 
een basispakket en een vrij pakket. Uw bedrijf kan er naargelang de 
categorie van uw lidmaatschap (zie deel 4) aan deelnemen.

1.  Het basispakket
Het basispakket omvat de activiteiten die gefi nancierd worden door alle werkende 
leden van de vzw. Het gaat in eerste instantie over het onderhoud van de pas 
aangelegde groenbuffers en waterbuffers. Dit zijn de gemeenschappelijke infra-
structuren die zoals reeds vermeld tevens de aanleiding gaven tot het opstarten 
van het parkmanagement in Willebroek-Noord (zie deel 3).

Uitbreiding mogelijk
In ruil voor hun bijdrage aan het onderhoud van de groenbuffers en de waterbuffers 
krijgen de werkende leden inspraak in de werking van de vzw en in het beheer van 
het bedrijvenpark. Zo kunnen ze beslissen om in het basispakket nieuwe gezamen-
lijke projecten op te starten. Indien goedgekeurd, dan moeten alle werkende leden 
hier aan deelnemen. Enkele voorbeelden van acties die opgenomen zouden kunnen 
worden als uitbreiding van het basispakket, zijn:

-  realisatie en onderhoud van bewegwijzering op het terrein;
-  realisatie en onderhoud van fi etsstallingen aan het station;
-  acties in het kader van duurzaam 

energiebeleid;
-  onderhoud van gemeenschappelijke 

parkeerplaatsen;
-  of andere acties indien voorgesteld en 

goedgekeurd (niet-limitatief).

Het basispakket kan worden uitgebreid met nieuwe acties als twee derde van de 
werkende leden, die samen minstens 75 % van de door de vzw vertegenwoordigde 
oppervlakte van Willebroek-Noord innemen, hiermee akkoord gaan.
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Kostenverdeling basispakket
De kosten voor de acties van het basispakket worden 
verdeeld via een eerlijke verdeelsleutel *:

-  De onderhoudskost van de groenbuffers rond de 
aanpalende woonwijk wordt voor 50 % gefi nancierd 
door de gemeente. De andere 50 % wordt verdeeld 
onder alle werkende leden van de vzw. Het aandeel 
van een individueel werkend lid hierin wordt bepaald 
door de verhouding van zijn perceelsoppervlakte 
t.o.v. de totale oppervlakte van de aangesloten 
werkende leden.
Kortom: hoe meer werkende leden er zijn, hoe 
kleiner het aandeel van elk individueel lid!

-  De onderhoudskost van een gemeenschappelijke 
waterbuffer wordt verdeeld onder de werkende 
leden die op de betrokken waterbuffer zijn aange-
sloten. Het aandeel van een individueel werkend 
lid hierin wordt bepaald door de verhouding van de 
grondoppervlakte van zijn gebouw t.o.v. de totale 
grondoppervlakte van de werkende leden die op de 
betrokken waterbuffer aangesloten zijn.

*  Uiteraard wordt bij de berekening van het aandeel van een 
werkend lid in de totale onderhoudskost rekening gehouden 
met de verplichte bijdrage van nieuwe bedrijven die uit 
de vzw getreden zijn, maar die via hun aankoopakte een 
verplichting hebben om fi nancieel bij te dragen voor de 
acties in het basispakket.

impressie bufferzone ten zuiden Appeldonkstraat impressie bufferzone ten noorden Vaartstraat
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2.  Het vrij pakket
De vzw kan voor de werkende leden (B-leden) een aantrekkelijk activiteitenpakket 
uitbouwen door naast het basispakket een heleboel nieuwe acties op te starten in 
een zogenaamd vrij pakket. Deze projecten kunnen ‘vrij’ worden opgestart indien 
er hiervoor een gemeenschappelijke interesse bestaat bij twee of meer bedrijven. 
Elk werkend lid beslist individueel en op vrijwillige basis of hij al dan niet deel-
neemt aan een bepaalde actie. Hij maakt dus naargelang zijn eigen wensen en 
behoeften een persoonlijke keuze uit de menukaart met alle mogelijke acties uit 
het vrij pakket. 

De toegetreden leden (C-leden) moeten het met een beperktere menukaart 
stellen. Bij nieuw opgestarte acties in het vrij pakket zal de Algemene Vergadering 
(B-leden) van de vzw immers beslissen of de nieuwe actie enkel open zal staan 
voor de werkende leden (B-leden), of dat ze ook zal worden opengesteld voor de 
toegetreden leden.

Op deze manier worden de reeds op het terrein gevestigde bedrijven aangemoedigd 
om toch als werkend lid deel te nemen aan de vzw, met als gevolg dat de kostprijs 
voor het onderhoud van de groenbuffer voor alle werkende leden zal dalen. 

Enkele voorbeelden van acties die kunnen worden opgestart in een vrij pakket, zijn:

-   acties rond beveiliging en bewaking;
-  onderhoud van bedrijfsgebouwen en privaat groen;
-  supplementair onderhoud van openbare wegen en openbaar groen;
-  kinderopvang;
-  gezamenlijke onthaal- en vergaderfaciliteiten;
-  acties in het kader van duurzaam energiebeleid;
-  gezamenlijke aankoop van goederen en diensten;
-  organisatie van een bedrijfsrestaurant;
-  organisatie van een jobbeurs of opendeurdag;
-  overdekte en afgesloten fi etsenstalling aan het station en bedrijfsfi etsen;
-  gezamenlijk afvalbeleid;
-  gezamenlijke weegbrug of vrachtwagenwasplaats;
-  onderhandeling voor betere verbindingen van het openbaar vervoer;
-  enzovoort.
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Samen waken over de kwaliteit van Willebroek-Noord
De vzw Bedrijvenpark Willebroek-Noord waakt over de kwaliteit van het bedrijvenpark en dus ook over 
de toestand van de private en openbare ruimte. Voor dit laatste zijn er enkele belangrijke opdrachten 
weggelegd voor andere actoren. Zo staat de gemeente Willebroek in voor het normaal onderhoud van 
de openbare wegen en het openbaar groen langs deze wegen en zorgen de Polderbesturen voor het 
onderhoud van de waterlopen. Pidpa onderhoudt de rioleringen. De vzw fungeert wel als forum waar 
eventuele problemen rond deze publieke taken kunnen worden besproken. Vervolgens kan de vzw voor 
alle bedrijven samen deze eventuele problemen aankaarten bij de bevoegde instantie of organisatie.

Kostenverdeling vrij pakket
De kosten voor de acties van het vrij pakket worden eveneens verdeeld via een 
eerlijke verdeelsleutel:

-  Vermits elk lid individueel en vrijwillig kiest aan welke acties uit het vrij pakket 
hij deelneemt, zal hij enkel bijdragen in de kosten van de acties waar hij instapt. 

-  Voor elke actie uit het vrij pakket zal op het moment dat de actie wordt opgestart 
een verdeelsleutel bepaald zijn. Het zijn de leden zelf die in de Algemene 
Vergadering beslissen of een actie al dan niet wordt opgestart en welke verdeel-
sleutel hiervoor zal gehanteerd worden.
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DEEL 6: 
 Praktische gids: 
lid worden van de vzw Bedrijvenpark Willebroek-Noord
> Mijn bedrijf is nieuw op Willebroek-Noord, welk soort lid kan ik worden? 
Welk soort lid u kunt worden in de vzw is afhankelijk van de rechten die u heeft op 
het perceel waarop uw bedrijf gevestigd is:

-  Heeft uw bedrijf op Willebroek-Noord een herontwikkeld perceel industriegrond 
aangekocht? Dan engageerde u zich automatisch om werkend lid (B-lid) van de 
vzw te worden. Dat is immers zo geregeld in de aankoopakte van de percelen.

-  Heeft uw bedrijf zich op een herontwikkeld perceel industriegrond gevestigd via 
een tijdelijk zakelijk recht (opstal, erfpacht, leasing, enzovoort) met een minimale 
duur van 3 jaar? Dan heeft de eigenaar u ervan op de hoogte gebracht dat u zich 
bij het vestigen op zijn eigendom automatisch engageerde om werkend lid (B-lid) 
te worden van de vzw. U vervangt dan de eigenaar als werkend lid tot u niet meer 
op het terrein gevestigd bent. Indien u beslist om geen lid meer te zijn, zult u 
nog wel fi nancieel dienen bij te dragen aan het basispakket. 

-  Heeft uw bedrijf zich op een herontwikkeld perceel industriegrond gevestigd via 
een huurovereenkomst van minimaal 3 jaar? Dan kunt u op vrijwillige basis deel-
nemen aan de werking van de vzw als werkend lid (B-lid). Voor de periode dat u 
lid bent, neemt u dan de plaats in van de eigenaar. Wanneer u later beslist om 
uit de vzw te treden, zal de eigenaar opnieuw de vrijgekomen plaats als werkend 
lid in de vzw opnemen.

-  Heeft uw bedrijf zich op een herontwikkeld perceel industriegrond gevestigd via 
een tijdelijk zakelijk recht (opstal, erfpacht, leasing, enzovoort) of met een huurover-
eenkomst, beide met een duur van maximaal 3 jaar? Dan kunt u op vrijwillige basis 
deelnemen aan de vzw, maar alleen als toegetreden lid (C-lid). In dit geval blijft de 
eigenaar van het perceel als werkend lid (B-lid) betrokken bij de vzw.

Paarse zone: herontwikkelde pecelen industriegrond.

Overzicht voor 
nieuwe bedrijven

Engagement vanuit 
aankoopakte

Op vrijwillige basis

•  Eigenaar
•  Houder van tijdelijk zakelijk recht 

(opstal, erfpacht, leasing, enz.) 
met duur > 3 jaar

Werkend lid (B-lid)

•  Huurder met duur > 3 jaar Werkend lid (B-lid)

•  Houder van tijdelijk zakelijk recht 
(opstal, erfpacht, leasing, enz.) 
met duur < 3 jaar

•  Huurder met duur < 3 jaar

Toegetreden lid 
(C-lid)
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> Mijn bedrijf is al langer op Willebroek-Noord gevestigd, 
welk soort lid kan ik worden?

Ook indien uw bedrijf al van voor de start van het herontwikkelingsproject op het 
terrein gevestigd is, kunt u lid worden van de vzw. Niemand zal u hiertoe echter 
verplichten, uw keuze voor deelname aan de vzw is volledig op vrijwillige basis. 
Indien u lid wilt worden, kunt u kiezen of u als werkend lid (B-lid) of als 
toegetreden lid (C-lid) deelneemt aan de vzw.

Om ten volle te kunnen genieten van de voordelen die het parkmanagement biedt, 
moedigen we u evenwel aan om werkend lid te worden. In ruil voor een fi nanciële 
bijdrage aan het basispakket (met name de onderhoudskosten voor de groenbuffer) 
kunt u dan mee beslissen over de werking van de vzw en kunt u ten volle deel-
nemen aan alle acties uit het vrij pakket van de vzw. De toegetreden leden hebben 
dat stemrecht niet en zijn bovendien beperkt in hun deelname aan acties. 
Het zijn immers de werkende leden die beslissen aan welke acties uit het vrij 
pakket de toegetreden leden van de vzw kunnen deelnemen (zie deel 4 en 5).

Overzicht voor 
bestaande bedrijven

Op vrijwillige basis

•  Eigenaar
•  Houder van tijdelijk zakelijk recht (opstal, 

erfpacht, 
leasing, enz.) met duur > 3 jaar

•  Huurder met duur > 3 jaar

Werkend lid (B-lid) of
toegetreden lid (C-lid)

•  Houder van tijdelijk zakelijk recht (opstal, 
erfpacht, leasing, enz.) met duur < 3 jaar

•  Huurder met duur < 3 jaar

Toegetreden lid (C-lid)
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> Hoe vraag ik mijn lidmaatschap aan?
Om uw lidmaatschap aan te vragen, volstaat het om een schrijven te richten aan 
de vzw Bedrijvenpark Willebroek-Noord, ter attentie van de voorzitter van de Raad 
van Bestuur. U stuurt uw aanvraag naar het adres van de hoofdzetel van de vzw. 
Deze is gevestigd aan de A. Van Landeghemstraat 99 in 2830 Willebroek.

Of uw bedrijf reeds op het terrein gevestigd is van voor de start van het herontwik-
kelingsproject of nieuw is op het terrein, in deze aanvraag vermeldt u hierbij:

-  in welke hoedanigheid u op het perceel op Willebroek-Noord gevestigd bent 
(eigenaar, houder van een tijdelijk zakelijk recht zoals opstal, erfpacht, leasing, 
enzovoort); en

-  welk soort lid (werkend of toegetreden lid) u wilt worden.

De Raad van Bestuur zal dan beslissen over de aanvaarding van uw kandidatuur 
als werkend lid (B-lid) of toegetreden lid (C-lid) op haar eerstvolgende vergadering. 
Indien uw kandidatuur niet zou worden aanvaard, dan zal de Raad van Bestuur 
deze beslissing motiveren. 

> Hoeveel bedraagt het lidgeld?
Zowel de werkende als de toegetreden leden betalen jaarlijks lidgeld aan de vzw 
Bedrijvenpark Willebroek-Noord. Dit lidgeld kan verschillend zijn voor elk soort lid. 
Het is de Algemene Vergadering die jaarlijks op voorstel van de Raad van Bestuur 
voor elk soort lid het lidgeld bepaalt.

Het jaarlijkse lidgeld voor het werkingsjaar tot eind 2010 bedraagt 250 euro voor 
werkende leden (B-leden), en 250 euro voor toegetreden leden (C-leden).
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> Hoe worden acties opgestart? Hoe kan ik zelf ideeën lanceren?
Elk bedrijf op Willebroek-Noord, ook niet-leden van de vzw, kan een voorstel 
doen aan de Raad van Bestuur om nieuwe acties voor het parkmanagement op te 
starten. De Raad van Bestuur zal hierover in overleg treden met de geïnteresseerde 
bedrijven en bestuderen onder welke voorwaarden (kostprijs en verdeelsleutel, 
minimaal aantal deelnemers, enzovoort) dit idee realiseerbaar is.

Indien aan de voorwaarden voldaan kan worden, dan zal het idee en de haalbaar-
heid ervan worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering, waarna deze zal 
beslissen over het al dan niet opstarten van de actie. Ook zal de Algemene Verga-
dering beslissen of de nieuwe actie enkel voor de werkende leden (B-leden), 
of ook voor de toegetreden leden (C-leden) zal worden opengesteld. 

Indien het gaat over een actie uit het vrij pakket, dan heeft elk lid dat op de 
actie kan intekenen de vrije keuze om al dan niet aan de voorgestelde actie deel 
te nemen. Is de nieuwe actie een uitbreiding van het basispakket, dan zijn alle 
werkende leden (B-leden) verplicht om deel te nemen.

Indien u dus ideeën heeft voor een nieuwe actie, aarzel dan niet om hierover 
contact op te nemen met de Raad van Bestuur van de vzw. Natuurlijk bekijkt de 
Raad van Bestuur ook zelf welke acties interessant kunnen zijn en tracht ze ook 
zelf nieuwe acties voor te stellen voor het vrij pakket.

> Aan welke acties kan mijn bedrijf deelnemen? Hoe neem ik deel?
Aan welke acties u kunt deelnemen, hangt af van het soort lidmaatschap waarvoor 
u kiest:

-  Bent u werkend lid (B-lid), dan neemt u automatisch deel aan de acties uit het 
basispakket. Daarnaast kiest u zelf en naargelang uw eigen behoeften en wensen 
aan welke acties uit het vrij pakket uw bedrijf wil deelnemen. Heel de menukaart 
met acties uit het vrij pakket is voor u als werkend lid beschikbaar.

-  Bent u een toegetreden lid (C-lid), dan kan uw bedrijf enkel deelnemen aan die 
acties uit het vrij pakket waarvan de werkende leden in de Algemene Vergadering 
hebben beslist dat ze open staan voor de toegetreden leden. U zult dus het dus 
moeten stellen met een beperkte menukaart met acties uit het vrij pakket. 

Toegetreden leden hebben zo duidelijk minder mogelijkheden.

Deelnemen aan acties kan door een schrijven te richten aan de vzw Bedrijvenpark 
Willebroek-Noord, ter attentie van de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
U kunt uw schrijven overhandigen op een Algemene Vergadering, of u stuurt 
uw aanvraag naar het adres van de hoofdzetel van de vzw. 
Deze is gevestigd aan de A. Van Landeghemstraat 99 in 2830 Willebroek
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> Hoe worden de kosten van de verschillende acties verdeeld?
Voor elk gezamenlijk project dat onder de vlag van de vzw Bedrijvenpark 
Willebroek-Noord wordt opgestart, wordt gezocht naar een eerlijke 
verdeelsleutel voor de fi nanciering ervan door de deelnemers.

Voor de onderhoudskost van de groenbuffer en de gemeenschappelijke 
waterbuffers werd trouwens reeds zo’n verdeelsleutel uitgewerkt (zie deel 5).

Ook bij de opstart van nieuwe acties uit het basispakket en acties uit het vrij 
pakket zal de Raad van Bestuur telkens een eerlijke verdeelsleutel voorstellen. 
Het zijn vervolgens de werkende leden zelf die in de Algemene Vergadering hun 
stem kunnen laten gelden en beslissen of een actie al dan niet wordt opgestart 
en welke verdeelsleutel hiervoor zal gehanteerd worden.

> Hoe ziet de werking van de vzw eruit? Wie neemt de beslissingen?
Overeenkomstig de wetgeving wordt de werking van de vzw Bedrijvenpark Wille-
broek-Noord geregeld via een Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de leden van categorie A (over-
heden), de leden van categorie B (werkende leden) en de leden van categorie C 
(toegetreden leden). Alleen de werkende leden (B-leden) hebben evenwel 
stemrecht.

Elk bedrijf (werkend lid) heeft één stem, ongeacht de omvang van het bedrijf of 
de grootte van het perceel waarop het gevestigd is. Tenzij de statuten het anders 
vermelden, worden de meeste beslissingen genomen met een gewone meerderheid 
van de op de Algemene Vergadering aanwezige en/of vertegenwoordigde werkende 
leden. Het zijn dus de bedrijven zelf die via de Algemene Vergadering het voor het 
zeggen hebben in de vzw.

De Algemene Vergadering draagt per stemming met een gewone meerderheid ook 
de leden van de Raad van Bestuur voor. Die bestaat minimaal uit 3 en maximaal 
uit 7 bestuurders, die uiteraard lid zijn van de vereniging. Ook hier heeft elk 
bestuurslid één stem. In deze Raad van Bestuur hebben de bedrijven eveneens 
de bovenhand: de helft plus één van de bestuursleden wordt door de werkende 
leden verkozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de werkende leden. 
Het resterende aantal kandidaten wordt door de bedrijven verkozen uit een lijst 
van kandidaten voorgedragen door de A-leden van de vzw. De voorzitter van de 
Raad van Bestuur wordt gekozen uit de bestuursleden die voorgedragen zijn 
door de bedrijven. 



21

De bestuursleden worden in principe verkozen voor een periode van 4 jaar. De 
Raad van Bestuur handelt als de vertegenwoordiging van alle leden van de vzw 
en vormt zo de motor van de vzw. De bestuursleden zullen ervoor zorgen dat de 
werking van de vzw uitgebouwd wordt en dat aan de leden een aantrekkelijk 
pakket aan acties kan worden aangeboden.

> Welke rol spelen POM Antwerpen en de gemeente Willebroek in de vzw?
POM Antwerpen en de gemeente Willebroek behoren als publieke medeoprichters 
van de vzw Bedrijvenpark Willebroek-Noord als enigen tot de leden van categorie 
A. Zij nemen deel aan de vzw om van op de zijlijn te waken over de publieke 
doelen van de vzw en de goede gang van zaken in de werking ervan. Zij hebben 
geen stemrecht in de Algemene Vergadering, tenzij bij uitzonderlijke gevallen 
zoals vermeld in de statuten (zie deel 4). 

Door hun deelname aan de Algemene Vergadering zal er een vlot contact tot stand 
komen tussen de bedrijven en de lokale overheden. Zo zullen mogelijke problemen 
waarbij deze overheden een rol kunnen spelen bij de oplossing ervan, op een 
vlotte manier besproken kunnen worden via de vzw.

Aangezien deze overheden de vzw mee opstarten vanuit een initieel openbaar 
belang, zullen zij in deze eerste levensfase van de vzw via een deelname in de 
Raad van Bestuur nauwer betrokken zijn bij de uitbouw van de werking ervan.

> Hoeveel tijd en geld gaat mijn deelname aan de vzw vragen?
Lid worden van de vzw Bedrijvenpark Willebroek-Noord is voor uw bedrijf een 
kleine kost, maar zeker geen verliespost. Integendeel, het is op termijn een renda-
bele investering. Uiteraard zult u de nodige tijd besteden aan het bijwonen van de 
Algemene Vergaderingen en uiteraard worden ook de kosten van de acties verdeeld, 
maar dit levert tal van voordelen op (zie deel 2). Door met andere bedrijven op 
het terrein samen rond acties te werken, geniet u bovendien van schaalvoordelen 
én bespaart u tijd en geld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gezamenlijk onder-
handelen en aankopen van goederen en diensten onder de vlag van de vzw of het 
samen organiseren van andere acties. Samen staat u sterker dan alleen!
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> Hoe dikwijls moet ik mee vergaderen?
Wanneer u lid bent van de vzw, zult u steeds worden uitgenodigd op de bijeenkom-
sten van de Algemene Vergadering van de vzw. Deze wordt bijeengeroepen door de 
voorzitter van de Raad van Bestuur op de momenten waarop de bestuursleden een 
beslissing van de bedrijven (werkende leden) nodig hebben. 
De uitnodiging wordt tien werkdagen op voorhand verstuurd aan alle leden per 
e-mail, fax of aangetekend schrijven. U hoeft dus niet steeds aanwezig te zijn, 
maar denk er wel aan dat u bij afwezigheid uw stem niet kunt laten gelden. Ook 
heeft de Algemene Vergadering een bepaald aantal aanwezigen nodig om rechts-
geldig te vergaderen. Om de werking zo fl exibel mogelijk te maken, kunt u zich 
daarom indien gewenst per volmacht laten vervangen door een ander lid.

Indien u bovendien geïnteresseerd bent om op een bepaald moment een bestuurs-
functie op te nemen in de Raad van Bestuur en u wordt hiervoor verkozen, dan zal 
uw (actieve) deelname in de vzw uiteraard iets meer van uw tijd vergen. De Raad 
van Bestuur zal maandelijks wellicht één keer (meer indien vereist) verzamelen 
om de uitbouw van de vzw in handen te nemen. 

> Voor hoe lang word ik lid en kan ik op eender 
welk moment terug uit de vzw stappen?

Uw lidmaatschap aan de vzw Bedrijvenpark Willebroek-Noord wordt jaarlijks 
automatisch verlengd.

Elk lid kan echter op elk ogenblik uittreden door een aangetekend schrijven te 
richten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. De opzeggingstermijn bedraagt 
zes maanden. Het lidgeld van het jaar waarin u uit de vzw stapt, alsook uw even-
tuele bijdragen voor de acties waar u dat jaar aan deelneemt, blijft u voor het jaar 
dat u de vzw verlaat nog verschuldigd aan de vzw.

Let wel: indien u via een notariële akte een verplichting heeft om een fi nanciële 
bijdrage te leveren voor het basispakket van de vzw, dan zult u elk jaar nadat u 
uit de vzw bent gestapt een fi nanciële bijdrage dienen te betalen die berekend 
wordt via de bepalingen in deze notariële akte.

Nadat u uit de vzw gestapt bent, kunt u natuurlijk altijd uw kandidatuur stellen om 
opnieuw lid te worden.

> Waar kan ik terecht voor meer informatie over 
de vzw Bedrijvenpark Willebroek-Noord?

Wilt u genieten van de vele voordelen van deelname in het parkmanagement-
project Willebroek-Noord? Of wenst u meer informatie te bekomen? Heeft u 
interesse om de volledige statuten eens te bekijken? Of misschien wilt u wel 
bestuurslid worden? Dan kunt u terecht bij de voorzitter of secretaris van de 
Raad van Bestuur van de vzw Bedrijvenpark Willebroek-Noord (zie deel 7).
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DEEL 7: 
 Kennismaking 
met de oprichters en de Raad van Bestuur
Vzw Bedrijvenpark Willebroek-Noord
A. Van Landeghemstraat 99
2830 Willebroek

RAAD VAN BESTUUR
Co-voorzitter:

BVBA SKS Machines - Gerrit Verbeeck
SKS Machines BVBA is sinds 1997 in de Benelux actief in herstel, revisie en 
verkoop van werktuigmachines, gaande van conventionele tot volledig automatisch 
gestuurde CNC machines. Het bedrijf is gespecialiseerd in het mechanisch, elek-
trisch en elektronisch onderhoud op deze machines, dit met een team van hoogop-
geleide mensen die ook continu verder gevormd en bijgeschoold worden. 
Gerrit Verbeeck is de oprichter en hardwerkende zaakvoerder van SKS Machines, 
die samen met zijn echtgenote Sonja Lathouwers en zijn hands-on aanpak ervoor 
zorgde dat het bedrijf een contante groei kent. Om deze groei te kunnen verzekeren 
heeft SKS Machines zich gevestigd in Bedrijvenpark “De Veert” te Willebroek, 
waar zij altijd klaar staan voor de herstelling en/of ombouw van uw machines.
www.sks-machines.be

Co-voorzitter:

NV E-Demonstrations.be - Yo Engelen
E-Demonstrations.be is sinds 8 januari 2001 actief in de sector van evenementen, 
beurzen, roadshows e.d. Het bedrijf is gespecialiseerd in alle vormen van logis-
tieke ondersteuning op momenten waarbij er een live interactie is met een bepaald 
doelpubliek, alsook in het verzorgen van advies en diensten op vlak van informatica 
en netwerktoepassingen voor evenementen. Door een recent aangegaan partnership 
is E-Demonstrations uitgegroeid tot een logistiek one-stop-shopping platform waar 
marketing-& salesverantwoordelijken terecht kunnen voor het beheer en de uitvoe-
ring op het terrein van alle logistieke aspecten van hun marketing-& salesacties.
Yo Engelen is de jonge zaakvoerder en drijvende kracht achter E-Demonstrations. 
Vanwege zijn IT-opleiding kwam hij in contact met klanten die nood hadden aan 
een specifi eke IT-dienstverlening bij evenementen en productdemonstraties. Al 
snel werd duidelijk dat er naast deze specifi eke diensten ook nood was aan een 
logistieke ondersteuning. Hieruit is de fi rma E-Demonstrations gegroeid. Naast 
E-Demonstrations houdt Yo zich tevens bezig met een aantal sociale projecten 
waaronder het project Bonjour Afrique.
www.e-demonstrations.be
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Penningmeester:

NV Accoustical and Electronical Development (AED) - Hans Vanderheijden
AED is gelieerd aan de groep van AED RENT en is importeur en distributeur van 
professionele audio, video en lichtapparatuur. AED levert aan verhuurbedrijven, 
installateurs en gespecialiseerde retailers. Het bedrijf is op de Benelux-markt 
exclusief distributeur van de merken QSC, Beyma, Alto, JTS, Lake, GLP en 
Yamaha Ca. AED heeft 8 gemotiveerde medewerkers en bestaat 29 jaar.
Hans Vanderheijden is manager van AED en managing partner van AED RENT. Hij 
startte in 2002 als account manager bij AED. Momenteel volgt hij het programma 
KMO Challenge aan de Vlerick Leuven Gent Management School. In 2002 haalde 
hij de graad van Licentiaat in de Wijsbegeerte aan de KULeuven. Hans is de fi ere 
vader van 2 dochtertjes.
www.aed.be

Secretaris:

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen - Peter Van Bockland
De POM Antwerpen is de organisatie die het sociaal-economische beleid van de 
provincie Antwerpen vorm geeft. Drie pijlers maken de kern uit van onze strategie: 
bedrijventerreinen, ondernemen en internationale business. De core business van 
POM Antwerpen is nog steeds het creëren van ruimte om te ondernemen. Daarom 
ontwikkelt de organisatie zowel greenfi elds (nieuwe bedrijventerreinen) als brown-
fi elds (geherstructureerde bestaande bedrijventerreinen) met de nadruk op duur-
zaamheid en kwaliteit. Bedrijventerreinmanagement of parkmanagement speelt 
daarin een belangrijke rol.
Peter Van Bockland is door de raad van bestuur van POM Antwerpen gemandateerd 
om de rol van secretaris van de vzw op te nemen. Als projectverantwoordelijke voor 
het parkmanagement op Willebroek-Noord tekende hij van in het begin de krijt-
lijnen en spelregels uit voor de werking van het parkmanagement en bouwde hij 
het draagvlak op bij de deelnemende bedrijven. Hij is dan ook het beste geplaatst 
om POM Antwerpen te vertegenwoordigen in de vzw en de opstart en uitbouw ervan 
verder te ondersteunen.
www.pomantwerpen.be
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Overige bestuursleden:

NV De Wille - Guido Bernaerts
NV De Wille ontwikkelt in Willebroek-Noord vandaag het 40ha grote bedrijvenpark 
De Wille, de grootste vastgoedontwikkeling in Vlaanderen voor logistiek, kantoor- 
en semi-industriële activiteiten. De Wille groeit uit tot een bedrijvenpark van eerste 
rang, een economische locomotief voor de hele regio. Group Bernaerts bouwt het 
regionale bedrijvenpark uit samen met de Vlaamse regering, de Gemeente Wille-
broek, de POM Antwerpen, de provincie Antwerpen, de NV Waterwegen & Zeeka-
naal en OVAM. 
Guido Bernaerts is de oprichter, eigenaar en CEO van de Group Bernaerts, de 
holdingmaatschappij die De Wille en Antwerp South Logistics op Willebroek-Noord 
ontwikkelt. Guido Bernaerts heeft de laatste 20 jaar een aanzienlijke portefeuille 
uitgebouwd. De Group Bernaerts opteert bewust voor een lichte ondernemings-
structuur. Strategisch en operationeel management liggen stevig in de handen van 
Guido Bernaerts en zijn team. Deze aanpak levert een aanzienlijke meerwaarde van 
de investeringen op.
www.groupbernaerts.be

NV AED Rent - Glenn Roggeman
AED RENT NV werd in 1987 opgericht door Glenn Roggeman en Eddy Van Nuffel 
en is uitgegroeid tot een toonaangevende Europese onderneming gespecialiseerd 
in de verhuur van hoofdzakelijk licht-, klank- en videomateriaal aan professionele 
gebruikers zoals verhuurondernemingen. AED RENT is, naast in België, sterk 
internationaal actief en aanwezig in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Vestigingen 
in Engeland en Spanje krijgen vorm. Het bedrijf beschikt over een ruime ervaring, 
expertise en unieke state-of-the-art voorraad aan audio en visueel materiaal, wat 
haar toelaat nagenoeg alle grotere (internationale) opdrachten te ondersteunen in 
diverse segmenten zoals o.m. concerten, diverse corporate/bedrijfsevents, beurzen, 
modeshows, televisieprodukties, enz.
Glenn Roggeman is de CEO van AED RENT NV die er samen met zijn collega Eddy 
steeds voor ijvert om een nog effi ciënter werkende groep uit te bouwen en hij heeft 
op managementgebied zijn sporen zeker al verdiend. Glenn is zich bewust van de 
rol die AED RENT NV kan spelen in de ondersteuning van de vzw Bedrijvenpark 
Willebroek-Noord, alsook van de meerwaarde die de vzw kan betekenen voor zijn 
bedrijf.
www.aedrent.be
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Gemeente Willebroek - Tom Pintens 
Willebroek is gekend voor zijn water en bruggen. De ‘brug van Willebroek’ is niet 
alleen een vertrouwd beeld en een gekend symbool, maar symboliseert ook de 
(binnen)scheepvaart die voor de gemeente belangrijk is. Rondom en verbonden 
met dit water werkt Willebroek aan een gezonde mix van wonen en werken. Het 
doordacht aantrekken van nieuwe economische activiteiten gekoppeld aan een 
uitgekiende planning van verkavelingen, de herwaardering van een aantal oude(re) 
wijken en de investering in een groenere gemeente zorgen ervoor dat Willebroek 
elk jaar aantrekkelijker wordt. Steeds meer mensen en bedrijven kiezen dan ook 
resoluut voor Willebroek.
Tom Pintens is het hoofd van het departement Grondgebiedszaken. Na zijn afstu-
deren als industrieel ingenieur Bouwkunde was hij een tijdje actief bij de Afdeling 
Wegen en Verkeer van de Vlaamse Gemeenschap. In 2003 vervoegde hij het team 
grondgebiedszaken, waarvan hij in 2005 departementshoofd werd. Tegelijkertijd 
volgt hij als afgevaardigd beheerder de zaken van het IVA INNOVA.
www.willebroek.be

Mede-oprichters:

BVBA AC Metalec
Chris De Laet & Bert Van de Vreken
AC Metalec, gevestigd te Willebroek, is actief in de verspaning. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in stukwerk, kleine en middelgrote series en dit tegen concur-
rentiële prijzen. Het bedrijf levert aan alle industriële sectoren. De knowhow voor 
het bewerken van alle materialen, gaande van kunststoffen, ferro, non-ferro, RVS 
en hittebestendige materialen, is aanwezig. AC Metalec beschikt over een modern 
machinepark waar CNC-sturingen een centrale rol spelen. Deze machines worden 
bediend door hoog opgeleide operatoren.
www.acmetalec.be

VNV Acris Fashion
Vincent Helsen & Thierry Declercq
Acris Fashion is al bijna 25 jaar een modeagentuur gespecialiseerd in vrouwelijke 
mode. De collecties uit Italië, Frankrijk, Denemarken, Nederland, het Verenigd 
Koninkrijk en de VS worden door een tiental gespecialiseerde vertegenwoordigsters 
aan multi-merk winkels in het midden-hoog segment in België, Luxemburg en 
Nederland verkocht.
www.acrisfashion.com
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NV Amigo - Franky Van Riet
De NV Amigo is sinds 1988 actief in de distributie van sportartikelen voor de 
Belgisch Luxemburgse markt. Onder impuls van afgevaardigd bestuurder Franky 
Van Riet is het bedrijf zich de laatste 10 jaar gaan specialiseren in het betere 
technische materiaal in de tennis-, ski- en outdoorsector van de markt. Naast de 
verkoop van de artikelen aan de retailers biedt Amigo verkoopsopleidingen voor het 
retailpersoneel in de betreffende sectoren.
info@amigo.be

NV Antwerp South Logistics - Guido Bernaerts
Antwerp South Logistics, gelegen naast de regionale bedrijvenzone De Wille, is één 
van Vlaanderen’s grootste logistieke sites en is met zijn ideale ligging en bereik-
baarheid, mogelijkheden en grootte (150.000m²) uw beste keuze als logistiek 
centrum. Group Bernaerts bouwt deze logistieke zone uit samen met de Vlaamse 
regering, de Gemeente Willebroek, de POM Antwerpen, de provincie Antwerpen, de 
NV Waterwegen & Zeekanaal en OVAM.
www.groupbernaerts.be

BVBA Axept - Alain Schelkens
Axept is een nieuw concept, gebaseerd op een ervaring van meer dan 15 jaar in 
de wereld van de entertainment. Axept heeft een gediversifi eerd productengamma 
gaande van high performance kabels en connectoren voor mobiele of vaste instal-
laties voor audio-, video-, electriciteits- en datatoepassingen tot riggingmateriaal. 
Het bedrijf heeft ook een toegewijde productielijn waarmee we kabels op maat 
kunnen maken met de meest up-to-date productie- en assemblageapparatuur, wat 
ons toelaat om binnen een korte leveringstermijn onze producten af te leveren.
www.axept.be
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vzw Bedrijvenpark Willebroek-Noord
wordt opgericht door:

BVBA Jenné Arthur & Zoon - Rudi Jenné
BVBA Jenné & zoon is een algemene schrijnwerkerij met administratieve zetel in 
Blaasveld, maar met een atelier dat gevestigd is in de Brownfi eldlaan 9 te Wille-
broek. Momenteel heeft de schrijnwerkerij 5 werknemers in dienst die alle werken 
uitvoeren waar hout bij te pas komt. Het overgrote deel van hun werk bestaat uit 
maatwerk met een specialisatie in vooral binnendeuren, trappen, terrassen, dres-
singkasten en restauratie (en copie van) oude ramen.
users.telenet.be/schrijnwerkerij-jenne
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