
ONDERNEMERS VINDEN EN VERBINDEN 

Online bereikbaarheid is belangrijk. Maar voor ondernemers is het min-
stens zo noodzakelijk dat hun bedrijf fysiek vindbaar is. Zeker als ze  
gevestigd zijn op een bedrijventerrein, tussen al hun collega-ondernemers, 
al dan niet in een verzamelgebouw. 

Daarom kunnen ondernemers die aangesloten zijn bij SOBZ hun naam  
laten vermelden in de ‘blauwe poortjes’ die op de bedrijventerreinen langs 
de wegen staan. Zo kunnen bezoekers ook in één oogopslag die bedrijven 
vinden die aan de voorkant wat minder zichtbaar zijn. SOBZ werkt daar-
voor samen met een organisatie die hierin gespecialiseerd is. Samen 
met SOBZ zorgen zij ervoor dat onze bedrijventerreinen steeds blauwer 
kleuren. En het mooie is: er is budget voor, het kost de ondernemers zelf 
helemaal niets! 

SOBZ, november 2021 

CONTACT

Ben jij gevestigd op een van de vier bedrijventerreinen en heb je 
je nog niet aangemeld voor een vermelding in een blauw poortje? 

Download hier het inschrijfformulier op de website. 
Wil je eerst meer informatie, stuur dan een mail naar bestuurslid 
Anton van Ballegooijen, aandachthouder thema Bereikbaarheid 

bereikbaarheid@sobzaltbommel.nl.

VOOR ONDERNEMERS,  
DOOR ONDERNEMERS 

www.sobzaltbommel.nlinfo@sobzaltbommel.nl

    BEREIKBAARHEID   

We zetten ons met hart en ziel in voor  
ondernemers en ondernemerschap. We 
richten ons daarbij primair op bedrijven- 
terreinen Van Voordenpark, Veilingweg,  
De Ooijk en De Waluwe in Zaltbommel, 
maar zoeken ook de verbinding. 

Onze focus ligt bij duurzaamheid, veiligheid,  
vitaliteit en leefbaarheid. Daarin werken we 
samen met de ondernemers die op onze 
bedrijventerreinen gevestigd zijn. Maar ook 
met alle andere betrokken partijen, van 
overheid tot mede-ondernemers, met wie 
we een duurzame relatie aangaan. Dat 
doen we omdat we geloven in de kracht van 
de collectiviteit. We vinden: samen bereiken 
we meer. Daar groeien we niet alleen zake-
lijk van, maar ook als mens. In goede én in 
minder goede tijden. Samen wordt het beter. 
Sterker. En lichter. Wij zijn SOBZ. 
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