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Viaduct Amerikalaan vordert gestaag
De belangrijkste toegangsweg naar De Veldkamp krijgt duidelijk vorm. Over ruim een half jaar kan
het verkeer door de tunnel De Veldkamp bereiken.
Vanaf november is er hard gewerkt door Hegeman aan
de tunnelbak. Op Tweede Paasdag was het zover en werd de
bak onder het spoor geschoven. Daarmee is een belangrijke

doorbraak gerealiseerd in de ontsluiting van De Veldkamp.
Op dit moment verloopt alles volgens schema. Begin 2010
gaat het spoorviaduct open voor het verkeer.

Tweede fase bouwrijp
Met meerdere ondernemers worden op dit moment gesprekken
gevoerd. Een aantal van hen geven de voorkeur aan een andere
locatie op De Veldkamp. Reden genoeg om dit jaar nog te
starten met het bouwrijp maken van de tweede fase zodat het
aantal uit te geven kavels stijgt en de keus aan strategische
locaties groter wordt. Wethouder Nico Lansink hierover:

"We hebben sterk het gevoel dat de economie weer aantrekt.
Het kabinet gaat er van uit dat vanaf 2011 economisch herstel
zal optreden. We willen daarom alles klaar hebben aan locaties
en infrastructuur om de bedrijven die kansen zien, ook zo snel
mogelijk te kunnen helpen."

Eerste ondernemer bouwt
Maandag 18 mei is gestart met de bouw van het eerste bedrijf op
Bedrijventerrein De Veldkamp. Eigenaar T. Ordelmans van het
Bornse bedrijf Gringhuis Intern Transport & Handlingsystemen
BV beklom samen met wethouder Nico Lansink Rotgerink van
Borne en Gerard Ter Ellen van Hengelo de heimachine om de
eerste paal te slaan. Zonen Micheal en Roy onthulden vervolgens
het bouwbord midden op het terrein. De firmanaam Gringhuis
zal na de verhuizing gewijzigd worden in Ordelmans en Zn Intern
Transport & Handlingsystemen. Personeelsleden en relaties
van de familie Ordelmans waren aanwezig bij dit feestelijke
moment. Naar verwachting is de bedrijfshal hal november klaar
en kan er vanaf 2010 geproduceerd worden vanaf de nieuwe
locatie aan de Walserij.

Nieuw contactadres
Borne heeft haar grote projecten ondergebracht in het
Projectatelier Borne. Dit kantoor, gevestigd tegenover de ingang
van het gemeentehuis, fungeert als (creatieve) werkplaats voor
het realiseren van o.a. woonwijk De Bornsche Maten, het
centrumplan en De Veldkamp. Hier zijn alle brochures aanwezig
en is informatie voorhanden. Het projectatelier Borne bevindt
zich aan het Marktplein 21, 7622 CL Borne en is bereikbaar op
074- 256 73 87.

Concrete afspraken om samen met de bedrijfscontactfunctionaris
door te spreken of de toekomst van uw bedrijf in De Veldkamp ligt
kunt u rechtstreeks maken. Zowel de gemeente Hengelo als
Borne heeft op de afdeling Economische Zaken een
contactfunctionaris.

Nieuwe website
Bedrijventerrein De Veldkamp krijgt in het najaar een nieuwe
en frisse website. Op deze site zal ook beter te volgen zijn
welke kavels nog beschikbaar zijn en welke bedrijven zich
hebben gevestigd.

Gemeente Hengelo
Monique Göritzlehner
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