
week weekomschrijving Antwoord

5 Waar staat Coöperatie Medel voor? https://cooperatiemedel.nl/wat-doen-wij/parkmanagement/

6 Waar staat OCT voor? https://www.ondernemerscooperatietiel.nl/

7 Heb je Marcel van den Berg al gezien met informatie over de OCT Jaarplanning Nog niet gezien? Hier zijn gegegevens Marcel van den Berg | Parkmanager |  info@parkmanagementtiel.nl |  0612561290

8 Ken jij het unieke gezamenlijk beheerconcept van Coöperatie Medel https://cooperatiemedel.nl/wat-doen-wij/beheer-en-onderhoud/

9 Wil je ook meedenken over jouw bedrijvenpark? Dan is een bestuursfunctie echt iets voor jou. Bel met Marcel van den Berg | Parkmanager |  info@parkmanagementtiel.nl |  0612561290

10
Wist je dat je als huurder op Bedrijvenpark  Medel ook lid kunt worden van OCT? Slechts € 100,-- per 
jaar Aannmelden kan via https://www.ondernemerscooperatietiel.nl/contactformulier/

11 Elke kavelkoper krijgt één gratis glasvezelaansluiting op Bedrijvenpark Medel. Hoe mooi is dat! Meer weten bel Elly Schipper 06 22248231

12 Waarom is Medel een bedrijvenpark en geen bedrijventerrein.
overleg verzorgt en beheert de gemeente Tiel beplanting, straatmeubilair, openbare verlichting, wegen, watergangen (groen), 
rioleringen, waterpartijen voor de brandblusvoorzieningen en civieltechnische werken.

13
Wil jij meebeslissen over voor jou belangrijke zaken! Neem dan contact op met de Marcel van den 
Berg Bel met Marcel van den Berg | Parkmanager |  info@parkmanagementtiel.nl |  0612561290

Vraag en antwoord



14 Waar meld ik een door mij gesignaleerd probleem op Bedrijvenpark Medel? https://cooperatiemedel.nl/meldingen/

15 Wist je dat op bedrijvenpark Medel het zesde aardgastankstation van Gelderland is aangelegd
de beschikking over CNG voor auto’s en busjes en vanaf medio 2019 ook LNG voor vrachtwagens. Schoon, goedkoop, veilig en klaar 
voor de toekomst. Ook elektrische auto’s kunt u opladen bij Van Dijkhuizen, terwijl u ‘oplaadt’ bij de ‘Bufkescorner’ op het 

16 Weet jij het verschil tussen A en B groenniveau op Medel
Bel met Marcel van den Berg | Parkmanager |  info@parkmanagementtiel.nl |  0612561290 Hij kan je daar de exacte uitleg over 
geven

17 Reserveer 25 mei voor de OCT netwerkbijeenkomst
Alle  bijeenkomsten die worden georganiseerd door OCT wel of niet samen met vind je op de webpagina: 
https://www.ondernemerscooperatietiel.nl/calendar/event-directory/

18 Wist jij dat alle kaveleigenaren op Bedrijvenpark Medel collectief lid zijn van OCT?
Wil je meer daarover weten? Bel met Marcel van den Berg | Parkmanager |  info@parkmanagementtiel.nl |  0612561290 Hij kan je 
daar de exacte uitleg over geven

19 Beslis jij graag zelf over jouw portemonnee? Kom dan altijd naar de ALV! Datum staat op de website. www.cooperatiemedel.nl

20 Heb jij de promotiefilm over Bedrijvenpark Medel al gezien? https://cooperatiemedel.nl/medel-beeld/

21 Ken jij onze ketenpartners? Kijk op de website van OCT https://www.ondernemerscooperatietiel.nl/partners/

22 Wist je dat OCT een eigen linkedIn pagina heeft? Volg daar het laatste nieuws! https://www.linkedin.com/company/ondernemers-co%C3%B6peratie-tiel/?viewAsMember=true

23
Iedere ondernemer op Medel kan door het invoeren van het kenteken de chauffeur toegang 
verlenen tot het parkeerterrein voor kort parkeren.  

Wil je meer daarover weten? Bel met Marcel van den Berg | Parkmanager |  info@parkmanagementtiel.nl |  0612561290 Hij kan je 
daar de exacte uitleg over geven

24
Op Bedrijvenpark Medel geldt een parkeerverbod. Er wordt gehandhaafd en beboet voor parkeren 
op de openbare weg.

Het is niet toegestaan te parkeren op de openbare weg. Er wordt op Bedrijvenpark Medel gehandhaafd, de boete voor parkeren op 
de openbare weg bedraagt € 95,–.

25 Doe bij inbraak of diefstal altijd aangifte Lees op de website het protocol: https://www.ondernemerscooperatietiel.nl/sbbt/

26 Hoe en waar kan ik beelden opvragen? Lees op de website het protocol: https://www.ondernemerscooperatietiel.nl/sbbt/

27 Bezoek de website OCT voor interessante lokale leveranciers! https://www.ondernemerscooperatietiel.nl/leden/

28 Wat is de relatie tussen Cooperatie Medel en Industrieschap Medel 

Industrischap Medel is degene die de kavels uitgeeft en Coöperatie Medel krijgt pas contact met de ondernemer zodra hij zich 
vestigt op het terrein. Elke ondernemer op Bedrijvenpark Medel krijgt een gratis glasvezelansluiting van de Coöperatie die verder 
ook het parkmanagement verzorgt. 

29 Ken jij Logistic Valley Rivierenland al? https://www.logisticsvalley.nl/rivierenland

30 Wist jij dat de jaarlijkse bijdrage op Medel tijdens de ALV wordt vastgesteld Kijk op deze pagina voor de nieuwe datum https://cooperatiemedel.nl/algemene-ledenvergadering-30-met-2018-15-15-uur/

31 Reserveer 16 september voor ALV special OCT
Alle  bijeenkomsten die worden georganiseerd door OCT wel of niet samen met vind je op de webpagina: 
https://www.ondernemerscooperatietiel.nl/calendar/event-directory/

32 Wist je dat tot en met 2025 de jaarlijkse bijdrage met € 0,01 per jaar wordt verhoogd.
Kijk op deze pagina voor de nieuwe datum van de algemene ledenvergadering. https://cooperatiemedel.nl/algemene-
ledenvergadering-30-met-2018-15-15-uur/

33 Heb je een idee dat je graag met ons wilt delen, deponeer het in de ideeënbus. https://www.ondernemerscooperatietiel.nl/ideeenbus/

34
Wist je  dat het lokale OCT  project ‘Zon op Bedrijfsdaken’ ervoor heeft gezorgd dat er inmiddels 
meer dan 25000 zonnepanelen op diverse bedrijfsdaken zijn geplaatst. https://www.ondernemerscooperatietiel.nl/zon-op-bedrijfsdaken/

35 Ken jij Stichting Beveiliging Bedrijventerrrein Tiel (SBBT) en het KVO-B al? https://www.ondernemerscooperatietiel.nl/sbbt/

36
Wist je dat het basispakket  parkmanagement bestaat uit: beheer en onderhoud van het openbaar 
groen, terreinbeveiliging en bedrijfsbewegwijzering conform havensysteem.  Lees op de website https://cooperatiemedel.nl/wat-doen-wij/



37
Wist je dat Industrieschap Medel ooit op houdt  te bestaan en dat Coöperatie Medel het 
aanspreekpunt blijft.

Wil je meer daarover weten? Bel met Marcel van den Berg | Parkmanager |  info@parkmanagementtiel.nl |  0612561290 Hij kan je 
daar de exacte uitleg over geven

38
Wist je dat het bestuur van OCT en het college van B&W periodiek overleg hebben over zaken die 
alle bedrijventerreinen en de ondernemers van Tiel aangaan?

We onderhouden intensieve contacten met de gemeente Tiel, van strategisch- tot aan uitvoeringsniveau. Tussen het bestuur van 
OCT en het college van B&W vindt periodiek overleg plaats en komen zaken die alle bedrijventerreinen en de ondernemers van Tiel 
aangaan, aan de orde. https://www.ondernemerscooperatietiel.nl/gemeente-tiel/

39
Wist je dat je voor al jouw vragen terecht kunt bij de parkmanager, Marcel van den Berg of het 
secretariaat, Elly Schipper

Marcel van den Berg | Parkmanager |  info@parkmanagementtiel.nl |  0612561290  Elly Schipper | Backoffice | 
info@cooperatiemedel.nl | 06 22247231

40 Kom 27 oktober naar het SBBT Veiligheidsontbijt? Reserveer nu lavast de datum in je agenda
Alle  bijeenkomsten die worden georganiseerd door OCT wel of niet samen met vind je op de webpagina: 
https://www.ondernemerscooperatietiel.nl/calendar/event-directory/

41 Wist je dat bestuursleden Coöperatie Medel ook zitting hebben in het OCT bestuur https://www.ondernemerscooperatietiel.nl/bestuur-partners/

42 Wist je dat we elk kwartaal OCT Actueel huis aan huis laten bezorgen.
De OCT Actueel komt altijd ca 10 dagen uit voor de eerstvolgende bijeenkomst. Je kunt hem altijd lezen op 
https://www.ondernemerscooperatietiel.nl/nieuws-2/

43
Wist je dat je wel 10% korting kunt krijgen met het KVO-B keurmerk. Vraag het op bij het 
secretariaat. Elly Schipper | Backoffice | info@cooperatiemedel.nl | 06 22247231

44 Reserveer nu alvast 30 november in  je agenda voor de OCT netwerkbijeenkomst
Alle  bijeenkomsten die worden georganiseerd door OCT wel of niet samen met vind je op de webpagina: 
https://www.ondernemerscooperatietiel.nl/calendar/event-directory/

45 Weet jij waar het "Huis van de Logistiek" is gevestigd en waarvoor het wordt gebruikt?

Het Huis van de Logistiek is gevestigd aan de Medelsestraat Oost 17 en is het kantoor van Industrieschap Medel. Daarnaast wordt 
het gebruikt als werkplek voor logistieke ondernemers. Onvervulde vacatures en scholing van het eigen personeel vragen om 
aandacht en actie van logistieke ondernemingen in Rivierenland. Dit blijkt uit werksessies met ondernemers en data-analyses. Op 
bedrijventerrein Medel in Tiel is daarom op 30 november 2018 een logistieke campus geopend. Dit ‘Huis van de Logistieke 
Samenwerking’ is dé ontmoeting en werkplek voor logistieke ondernemers in Rivierenland. . 

46 Volg het laatste nieuws op onze website of LinkedIn pagina
www.cooperatiemedel.nl ; www.ondernemerscooperatietiel.nl ; https://www.linkedin.com/company/ondernemers-
co%C3%B6peratie-tiel/?viewAsMember=true

47
Voor een match tussen werkgever en gemotiveerd logistiek talent werkt ook Bedrijvenpark Medel 
intensief samen met Werkzaak Rivierenland. https://www.werkzaakrivierenland.nl/

48 Wist je dat je Bedrijvenpark Medel kavels biedt van 2.000 m2 tot 20 hectare? Meer weten bel Monique Spijker, de coördinator uitgifte bereikbaar via  0344 – 673 700 voor alle informatie.

49 Wist je dat over het lidmaatschap Cooperatie Medel meer kunt lezen op de website. https://cooperatiemedel.nl/lidmaatschap/

50
Wist je dat als je zelf de ledenvergadering niet bij kunt wonen jouw stemrecht kunt overdragen. 
Vraag het secretariaat naar de mogelijkheden. Elly Schipper | Backoffice | info@cooperatiemedel.nl | 06 22247231

51 Wil je in 2022 ook lid worden van OCT, meld je dan aan via de website. https://www.ondernemerscooperatietiel.nl/contactformulier/

52 Wij wensen je hele fijne feestdagen en een gezond en ondernemend 2022! Graag tot volgend jaar!


