Welke gemeente is de

ONDERNEMER

MKB-vriendelijkste van

Alfred Hof

Nederland? Met deze
tweejaarlijkse verkiezing
vraagt MKB-Nederland
aandacht voor een sterk
lokaal ondernemers-

Alfred Hof is eigenaar
van Hof Mechanisatie
met vestigingen in
Oldemarkt en Steenwijk
en van KlusWijs bouwmarkt in Oldemarkt.

klimaat. Gemeenten
worden gestimuleerd
hun dienstverlening aan
ondernemers te blijven
ontwikkelen, met nieuw
en ondersteunend beleid.
Dat is natuurlijk extra
belangrijk in tijden van
crisis. Hoe doet Steenwijkerland het? En wat
vinden ondernemers er
zelf van? U leest het
wekelijks op deze plek.

‘Persoonlijk contact en een vlot
verlopen vergunningentraject’
De situatie
‘Toen de bouwmarkt in Oldemarkt
in 2016 de deuren sloot, zijn wij met
KlusWijs in dat gat gesprongen. Ik
vond dat een bouwmarkt bestaansrecht had in het dorp en er was affiniteit met onze business. Wij verkochten al tuingereedschap en (gazon)
maaiers, verzorgen zelf het onderhoud en de montage en nu bedienen
we ook de particuliere markt met een
eigen klussendienst. Natuurlijk kwam
er wel wat papierwerk aan te pas:
zo was er een vergunning nodig omdat we aan de Weerdijk een winkel
begonnen in een pand dat nog geen
winkelbestemming had.
Een vergunning was ook begin dit
jaar nodig, toen we een groenstrook
van 500 vierkante meter wilden
aankopen voor uitbreiding van ons
bedrijfspand aan de Eesveenseweg
in Steenwijk. Die vraag hebben we
neergelegd bij de accountmanager
bedrijven van de gemeente, die
grondverkoop in zijn takenpakket heeft. We zaten al enige tijd te
springen om extra ruimte, voor de
realisatie van een nieuwe trekkerwerkplaats.’

De samenwerking

U kunt de contactgegevens van de accountmanagers vinden op
www.steenwijkerland.nl/
ondernemers

‘De bestemmingswijziging voor
KlusWijs in Oldemarkt is destijds
vlekkeloos gegaan. En ook de recente
aankoop van grond en het vergunningentraject voor de aanbouw in
Steenwijk verliepen soepel. Vanuit
de gemeente onderhield de accountmanager het contact met ons en
begeleidde de grondverkoop. Voor
ons was dit een belangrijke stap, omdat we moeten meegroeien met ons
rayon. Deze uitbreiding is goed voor
de continuïteit van Hof Mechanisatie.

We hebben onze wens voor uitbreiding neergelegd bij de accountmanager bedrijven van de gemeente.
Die heeft ons verzoek samen met het
team grondzaken vlot afgehandeld.
Wat we vooral erg waardeerden was
het persoonlijke contact – af en toe
een telefoontje om je te informeren
over de ontwikkelingen -, maar ook
de snelheid waar je als ondernemer
op hoopt.’

De slotsom
‘De vergunning is binnen, we zijn
nu bezig met de puntjes op de i te
zetten en eind dit jaar start de bouw
aan de Eesveenseweg. De nieuwe
trekkerwerkplaats is straks helemaal
up-to-date. Goed geoutilleerd, met
onder meer een binnenloopkraan om
het voor onze jongens prettig werkbaar te maken, maar ook duurzaam
ingericht met vloerverwarming en
zonnepanelen. Ons personeel – tien
vaste medewerkers - is flexibel inzetbaar omdat beide locaties van Hof
Mechanisatie nauw samenwerken.
Als het moet kunnen we snel schakelen tussen Oldemarkt en Steenwijk.
Er worden best hoge eisen gesteld
aan onze mensen; er komt van alles
op hun pad en ze hebben met veel
verschillende technieken te maken.
We leveren aan de agrarische sector,
maar ook aan de industrie, tuin en
park, voor rietonderhoud in deze
regio en sinds KlusWijs ook aan de
particulier thuis. Klanten waarderen
daar ook de persoonlijke aandacht
en kennis van onze medewerkers.
Een zekere gemoedelijkheid die bij
ons hoort. Als ik dat zo op een rijtje
zet denk ik: we kunnen toch wel een
heleboel. Daar mogen we best trots
op zijn.’

