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Uden Veghel enomgeuíng

FÍr'Ruttezietdathet goedis
Minister-presidentMark Rutte leerdehet
VeghelseVanderlandeop handelsmissies

kennen.Gisterennamhii er eenkifkje.
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vEcHEt- Blif als een kind in een
snoepwinkelloopt minister-president Mark Rutte dezewoensdagmiddagrond in het innovatiecentrum van Vanderlandein Veghel.
De grijns verdwiint nooit van ziin
gezicht. Zelfs niet als hif tijdens
ziin werkbezoekaan de multinational ciifers te horen krijgt die
eennormaalmensdoen duizelen.

Rutte leert onder meer dat Vanderlande wereldwifd 3ooo mensen in dienst heeft. Dat ruim 6oo
vliegveldenhet in Veghelbedachgebruiken. En
te bagagesysteem
dat in de VerenigdeStateneendistributiecentrum van het formaat
Schiphol draait dankzii materiaal
van Vanderlande.Koeriersdienst
UPSschijnt er wel bii te varen.
Veelvan de technischehoogstandjes om spullente stalleryte sorte-

ren en van A naar B te vervoereq
draaienproefin het innovatiecentrum in Veghel.De leider van het
land kijkt zijn ogen uit, bestuurt
een ingenieus bagagesysteem
en
onthult tussendoorhet nieuwelogo van Vanderlande.,,fa,mooooi",
roepthij uit. ,,Geweldig!"
Na de rondleiding neemt Rutte
tiid voor vragen.Waaromhij juist
dit bedrijf bezoelt?,,Ik wilde het
met mijn eigenogenzien, de verhalen horen. Ik ken het bedriif
van handelsmissiesnaar Rusland
en Indonesië,waar we ze aan een
contract konden helpen. Dat de
overheidbii die bezoekenop Vanderlandewiist en eensoort'goedgekeurd' stempel geeft, kan helpen in die landen. Dat doen we

graag,zodat een contract in het
buitenland hier in Nederlandbanen oplevert.Want uiteindelijk is
dat natuurliik mijn doel."
De premier maakt zich ook hard
voor meer technisch opgeleide
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JJ succesvol

Udenvooréénkeer24 uurbruisend
door KeesBackx
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UDEN- Bii het begin van de zomer, in het weekendvan zr juni,
wil de gemeente Uden z4 uur
lang haardeurenopenen,
Het idee is afkomstigvan citymarketeer SjoerdBouw. ,,We willen
de regio laten zien wat Uden allemaal te bieden heeft, maar Uden
moet het wel zelf waarmaken",
zegt Bouw. Afgelopenweek is er
geal een eerstebrainstormsessie
rrcest rnet'veertig' afgetraardigden

van de Udensevriietiidssector,zoals spomrerenigingerlmedi4 kunstenaars,horec4rnaarook winkeliers.VolgensBouw is daaral een
aantalideeëngelanceerd.
Zo ziin er plannen om de koop-

SSw"willen deregfolaten
zlenwat Udenallemaalte
biedenheeft
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avond van vriidag te verlengen
tot middernacht.Het feestwordt
afgeslotentijdens Kersenpop,een
popfestival in het Bevriidingspark.
De komendewekenwordt onderzocht welke ideeënhaalbaarzijn
en wie welke activiteit gaat organiseren. Aanstaande dinsdag 8
april is er om 19.30uur in het gemeentehuiseen avondwaaropde
ofliciële aftrap plaatsheeft. Mensen kunnen vanaf dat moment
Phnnenaandrageil".
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mensen,het soort personeelwaar
ze in Veghel om zitten te springen. Misschien kan de aandacht
voor ziin bezoek iets betekenen,
oppert hij optimistisch. Dat de
jeugd ziet hoe 'supergaafwerken
met techniekis.
Na een uur rondkiiken, stappen
Rutte en ziin gevolg op. ,,Nu racen we naar Brussel."Financieel
je niet alleen,zeker directeurHerman Molenaarkiikt
de Mercedesna. ,,Top",vat hij het
hoge bezoek samen. ,,Succesvol
ziin kun je niet alleen,zekerinterlk proefdedat deze nationaal
niet. Om op de iuiste niprcmierwil helpen veausbinnen te komen en zaken
geregeldte krijgen, heb ie hulp noHermanMolenaar,
Vanderlande dig. Ik proef dat dezepremier wil
helpen.By the waq,we hebbenal
succesies
aanhem te danken."
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