
Dinsdag 22 november vond de 
uitreiking plaats van de FD 
Gazellen Awards voor de regio 
West in Theater Amsterdam. Van 
de 617 Gazellen in heel Neder-
land komen er maar liefst 284 uit 
de westelijke kustprovincies. 

De Westlandse organisaties 

Rijkzwaan, Koppert Cress en 

E-Payroll behoren tot deze 284 

snelst groeiende bedrijven van 

Nederland.

Alle ondernemingen die de 

afgelopen drie boekjaren ten 

minste twintig procent zijn 

gegroeid in omzet, ontvangen 

een FD Gazelle Award. Het 

Financieel Dagblad reikt dit jaar 

voor het eerst gouden, zilveren én 

bronzen Gazellen uit aan de drie 

snelst groeiende bedrijven per 

regio in de categorieën groot, 

middelgroot en klein. Zowel 

Rijkzwaan als Koppert Cress 

hebben een plekje mogen 

bemachtigen in de categorie 

groot. E-Payroll deed mee in de 

categorie middelgroot en heeft 

zelfs de Top 10 gehaald. 

Rijkzwaan, Koppert Cress en 
E-Payroll: FD Gazellen 2016

‘Het winnen van de ondernemersprijs is de kers op de taart’
Naaldwijk - Het was de kers op de 
spreekwoordelijke taart voor de 
Van der Ende Groep. Vorige week 
won het tuinbouwtoeleveranciers-
bedrijf uit Maasdijk de prestigieuze 
MKB Westland Partners Onderne-
mersprijs 2016. Eerder dit jaar was 
de OOM Award voor het meest 
actieve scholingsbedrijf ook al een 
prooi. Daarnaast werd de nomina-
tie voor de Herman Wijffels 
Innovatieprijs verzilverd. 

“Echt heel gaaf”, jubelde commer-

cieel directeur Lex van der Ende, 

kort na de bekendmaking. “’Dit jaar 

kan niet meer stuk! Fantastisch 

mooi om van de regio erkenning te 

krijgen voor hetgeen waar we mee 

bezig zijn. Het is de bekroning van 

keihard werken.”

De uitreiking was razend spannend, 

aldus Van der Ende. “Het moment 

waar we allemaal naar hebben 

toegeleefd.” 

Hij dichtte zijn Van der Ende Groep 

vooraf goede kansen toe, maar was 

beslist niet zeker van zijn zaak. “Alle 

genomineerden zijn toonaange-

vend in hun segment. Het blijft 

appels met peren vergelijken.” 

Volgens de jury blinkt het familie-

bedrijf onder andere uit in maat-

schappelijke betrokkenheid. Ook de 

groei die Van der Ende Groep 

doormaakt, maakte indruk.
Lex en Piet van der Ende over de overwinning: “We zijn verrast, blij en 

voelen ons zeer vereerd!”  Foto: (WB)

Onjuiste berichtgeving
In de media werd gesuggereerd 

dat burgemeester Van der Tak 

op de vingers zou zijn getikt 

door de Autoriteit Persoonsge-

gevens in verband met het 

publiceren van de rapporten 

van Hoffmann Bedrijfsrecher-

che inzake de griffier. Dit 

bericht is onjuist. De raad heeft 

op 15 november besloten tot 

actieve openbaarmaking van de 

rapportages in het belang van 

de bevordering van een integer 

openbaar bestuur, een transpa-

rant beleid en publieke verant-

woording van zijn besluiten. In 

dat kader zijn de rapportages 

tijdelijk online gepubliceerd.

MKB Westland Partners Ondernemersprijs 
Van der Ende Groep uit Maasdijk is 

de winnaar geworden van de 10e 

editie van de MKB Westland Partners 

Ondernemersprijs. Het bedrijf won 

daarnaast de deelprijs voor ‘Strategie 

& Innovatie’. De deelprijs ‘Personeel 

& Organisatie’ werd gewonnen door 

DB Telecom en Hotel Restaurant 

Unicum Elzenhagen ging er vandoor 

met de deelprijs ‘Marketing & 

Communicatie’. De Eindejaarsbij-

eenkomst op 24 november in de 

Oude Kerk werd bezocht door 350 

Westlandse ondernemers.

Foto’s: (WB/Fred van der Ende)
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In het Westland staan Maasland, 
Schipluiden en De Lier bekend 
om hun slappe bodem. Waar de 
ondergrond in andere 
Westlandse kernen redelijk 
stabiel is, is een zakkende 
bodem in de eerst genoemde 
drie dorpen zo’n beetje een 
gegeven. Toen De Lier 
onderdeel uit ging maken van 
de gemeente Westland heb ik 
daar in de commissie openbare 
werken dan ook specifi ek 
aandacht voor gevraagd. Het 
betekent gewoon dat in De Lier 

meer aandacht besteed moet 
worden aan het straatwerk. 
Gelukkig is dit niet in alle wijken 
gelijk. Onder andere de 
Bomenwijk, en dan vooral de 
Eikenhof, kent echt gigantische 
zakkingsproblemen. Simpelweg 
ophogen met zand lost dit 
slechts tijdelijk op. In 
samenspraak met bewoners en 
aannemers is de gemeente op 
zoek gegaan naar een meer 
duurzame oplossing. Er ging 
wat tijd overheen, maar komend 
jaar zal dan toch gestart worden 

met een zogeheten pilot in de 
Eikenhof. Zo’n beetje alles gaat 
eruit, leidingen worden 
vervangen en in plaats van met 
zand gaat men nu de boel met 
een laag piepschuim ophogen. 
Dat weegt natuurlijk veel minder 
en de verwachting is dan ook 
dat het daarna over is met de 
extreme verzakkingen. Kan 
daarna bekeken worden of dit 
ook op andere plaatsen 
toegepast kan worden. De 
fractie van Westland Verstandig 
zal dit proces nauwkeurig blijven 

volgen. Gelukkig worden de 
bewoners goed ‘meegenomen’ 
in het hele proces!

Idealen van 
Westland Verstandig
Westland 
Verstandig staat 
voor passende 
zorg voor alle 
Westlanders, 
een veiliger 

en groener Westland, verlevendiging 
van de 11 dorpskernen, verbetering 
leefomgeving, voldoende goedkope 
starters- en ouderenwoningen, fi nanciële 
ondersteuning van verenigingen, goede 
fi nanciële en andere ondersteuning van 
mantelzorgers, ondersteuning goede 
burgerinitiatieven. Al deze zaken zijn 
realiseerbaar. Wel moeten dan andere 
keuzes gemaakt worden. Dat kan. In de 
begroting van de gemeente kunnen ieder 
jaar tientallen miljoenen euro’s anders 
besteed worden. Dat betekent dat veel 
uitgaven (o.m. Westland promotie, minder 
wethouders, andere bedrijfsvoering, 
propagandakosten, externe adviezen) 

die nutteloos en geldverkwistend zijn 
niet meer moeten gebeuren. Alleen dan 
komen de euro’s ten goede direct aan 
onze burgers. Westland Verstandig blijft 
zich inzetten voor de Westlandse burgers 
en blijft ook gaan voor burgerbelang 
boven gemeentebelang. 

Wilt u contact: Westland Verstandig 
Kreeklaan 6, 2691KX, ’s-Gravenzande 
/ 06-53401068 / mail info@duijsens.
net. Zie ook: www.westlandverstandig.
nl of bezoek het Westland Verstandig 
BURGERKANTOOR, Pr. Julianastraat 43a in 
Naaldwijk op afspraak of op maandag t/m 
vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur.
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