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Waarom ondernemen in Dülmen?

Hier zijn de mensen die je nodig hebt.
Friedhelm Wiesmann

Dülmen had al vanaf het begin een voorsprong.
Markus Wang

We staan voor een gemeenschappelijke toekomst.
Thomas Reher

We zijn met open armen ontvangen.
Sven Vadder

En het is er heerlijk om te wonen.
Frank Jasper

Hier kun je prima werken en leven.
Wolfgang Schreiber sen.

De gemeente heeft ons geweldig geholpen.
Frank Schaefer

Dülmen heeft een cultuur van samenwerken.
Klaus Beer

Door de gunstige vestigingslocatie konden we
een nieuw gebouw neerzetten.
Georg Hagelschuer

De gemeente ondersteunt de klimaatbescherming
door duurzame energie.
Patrick Marx

2

|

WIJ ONDERNEMEN in Dülmen!

WSO.Broschüre2_NL_31.01.11

31.01.2011

10:55 Uhr

Seite 3

»Hartelijk welkom
in Dülmen!«
Ik ben blij met uw belangstelling voor onze
stad. Het is aantrekkelijk om in Dülmen een
bedrijf te vestigen. Daar staat de stad, die gelegen is in het hart van het Munsterland, om
bekend.
Hier zijn toekomstgerichte en ook internationaal
actieve bedrijven gevestigd. Hun werknemers zijn
hoogopgeleid en presteren erg goed. Door de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen biedt Dülmen voor elke onderneming een geschikte locatie.
Vanwege haar centrale ligging heeft de stad de
functie van een regionaal centrum tussen Ruhrgebied en Münsterland en is zij ook vanuit Nederland
snel te bereiken. Dülmen combineert de voordelen
van het landelijke Münsterland met een moderne
infrastructuur – een aantrekkelijk aanbod van hoogwaardige voorzieningen van onderwijs, sport en
recreatie alsmede een florerend cultureel leven en
goede mogelijkheden om te winkelen. Hier in het
groene park- en cultuurlandschap van het Münsterland is wonen en werken mogelijk zonder afstand te hoeven doen van het comfort van de stad.
Dülmen heeft een veelvoud aan vestigingsvoordelen. Ik nodig u van harte uit zelf te komen kijken.

Lisa Stremlau
Burgemeester

WIJ ONDERNEMEN in Dülmen!
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Martin & Friedhelm Wiesmann

58 & 56

Directie Wiesmann GmbH & Co. KG

»In Dülmen worden
dromen waargemaakt!«
4
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Als Duitse fabrikanten van exclusieve sportwagens hebben Friedhelm en Martin Wiesmann niet alleen maar een succesverhaal geschreven. Zij maakten hun droom waar. En zij
maken sinds meer dan 20 jaar de dromen van
individualisten waar. Want iedere Wiesmann,
die de fabriek verlaat, is een handgemaakt
uniek product.
De broers hebben al van jongs af een fascinatie
voor auto’s – en zij zijn nog steeds enthousiast aan
het werk. Daadkracht en uithoudingsvermogen liggen ten grondslag aan de indrukwekkende ontwikkeling van het bedrijf.
Waarom worden de „Wiesmannen“, de luxe sportauto’s, niet in Monaco maar in Dülmen gebouwd? –
„Hier zijn de mensen, die je nodig hebt,“ beschrijft
Friedhelm Wiesmann de ambachtelijke cultuur in
de regio. Wat de techniek niet vermag, dat doet
het inzicht en de gedrevenheid van de medewerkers.
„De directe verbinding met het autosnelwegennet
samen met de centrale geografische ligging in
Duitsland is voor ons bedrijf een belangrijk vestigingsvoordeel,“ benadrukt Friedhelm Wiesmann. En
voegt eraan toe: „Bovendien is het toch zo mooi in
het Münsterland!“
Wiesmann GmbH & Co. KG
An der Lehmkuhle 87 · D - 48249 Dülmen
Telefoon
Telefax
E-mail
Internet

0049 2594 9136-0
0049 2594 9136-49
info@wiesmann-mf.com
www.wiesmann.com

Gegevens van het bedrijf
Medewerkers ............ 107
Jaaromzet ................. 24,05 mln. euro
Modellen ................... Wiesmann Roadster MF3
Wiesmann Roadster MF4
Wiesmann Roadster MF5
Wiesmann GT MF4
Wiesmann GT MF5
Verkoopcijfers ........... 183 nieuwe auto’s
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Markus Wang 47
Eigenaar Wang Anlagenbau GmbH

»Dülmen zorgt voor
zijn bedrijven!«
6
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„In Dülmen werden wij met open armen ontvangen. We werden onmiddellijk rondgeleid
over de verschillende bedrijventerreinen en
wij voerden intensieve adviesgesprekken.
Aanvullende bedrijfsruimte al naar behoefte,
een servicegerichte gemeente, de optimale
verbinding met de autosnelweg en niet in de
laatste plaats de hoogopgeleide werknemers:
Dülmen had al vanaf het begin een voorsprong.“
„Voor de ontwikkeling van ons bedrijf was het van
cruciaal belang om stap voor stap te kunnen groeien. Daarvoor werden de nodige bouwkavels voor
de uitbreidingen van het bedrijf snel en onbureaucratisch ter beschikking gesteld.”
Sinds zijn vestiging in het jaar 1990 – oorspronkelijk
was het bedrijf in Haltern gevestigd – is het bedrijf
een voor Dülmen belangrijke onderneming geworden met een bedrijfsterrein van rond 38.400 vierkante meter en imposante gebouwen zoals de
nieuwe productiehal. Wang Anlagenbau GmbH
geeft werk aan 84 medewerkers en medewerksters.
Daarvan zijn er 8 leerlingen.
Na de laatste uitbreiding met een rond 3.250 vierkante meter grote productiehal en een beitshal van
400 vierkante meter kan het bedrijf ook bijzonder
grote tanks produceren – tot aan een lengte van 40
meter, een diameter van 7 meter en een gewicht
van 125 ton per stuk.
„Wij willen op lange termijn op deze locatie verder
groeien. Dus hebben wij 20.000 vierkante meter op
het bedrijventerrein Dernekamp bijgekocht,“ zo
kijkt Markus Wang in de toekomst.

WANG Anlagenbau GmbH
Wierlings Busch 20 · D - 48249 Dülmen
Telefoon
Telefax
E-mail
Internet

0049 2594 78305-0
0049 2594 78305-50
info@wang-anlagenbau.de
www.wang-anlagenbau.de

Producten

Voor de volgende uitbreiding is zijn bedrijf dus uitstekend voorbereid.

Installatiebouw
Pijpleidingen
Tanks
Reinigingssystemen voor pijpleidingen
Apparaten
Handel in buizen en het buigen van buizen
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Thomas Reher 37 Procuratiehouder VR-Bank Westmünsterland
Dr. Wolfgang Baecker 59 Voorzitter van het bestuur

»Samen waarde
genereren!«
8
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„Het geld van onze klanten blijft in de regio.”
Dr. Wolfgang Baecker, voorzitter van het bestuur van de VR-Bank Münsterland beschrijft
de filosofie van het tot de middenstand behorende bedrijf: “Op die manier genereren wij
samen waarde.“
Daarbij ziet Dr. Baecker het bedrijf in gelijke mate
als dienstverlener en adviseur. „Met het geld, dat
onze klanten ons toevertrouwen, financieren wij
investeringen van het regionale bedrijfsleven, maar
ook de huizen voor de gezinnen of de auto voor de
leerling. Wij verzorgen als bank alle financiële zaken van de mensen. En wij zijn de betrouwbare
partner van het regionale bedrijfsleven en de middenstand.“
De VR-Bank Münsterland bekommert zich niet
alleen om de klanten en de leden van de coöperatieve vereniging. Het beginsel volgend „Wij staan
voor een gemeenschappelijke toekomst“, neemt zij
ook als bank ter plaatse op verschillende manieren
haar verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling
van de gemeenten in de regio. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de sponsoring van cultuuren sportevenementen.
„Maar vooral ligt ons de bevordering van onderwijs
en opleiding na aan het hart. Onderwijs en opleiding zijn belangrijk in onze maatschappij. Om de
problemen van morgen op te lossen, hebben wij
hoogopgeleide en gemotiveerde jonge krachten
nodig,” verklaard Thomas Reher, procuratiehouder
van de VR-Bank in Dülmen. Daarom stelt het bedrijf
in het VR-onderwijsinitiatief tot 2012 250.000 euro
voor projecten in scholen ter beschikking.

VR-Bank Westmünsterland eG
Westring 30 · D - 48249 Dülmen
Telefoon 0049 2594 959-0
Telefax 0049 2594 959-350
bank@vr-bank-westmuensterland.de
E-mail
Internet www.vr-bank-westmuensterland.de

Gegevens van het bedrijf
Klantengericht zakenvolume ... circa 3,4 mld. euro
Medewerkers ............................. 400
Leerlingen .................................. 50
Vestigingen ................................ 23,
7 daarvan in Dülmen
Belasting .................................... 2,5 mln. euro
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Sven Vadder 45 Bedrijfsleiding VaKo-Druck GmbH
Wilfried Kortmann 58

»Dülmen is de stad
van de kortste weg!«
10
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„Een jong bedrijf met traditie.“ Zo beschrijven
meesterzetter Wilfried Kortmann en meesterdrukker Sven Vadder hun bedrijf VaKo-Druck.
In 2005 stichtten de beide directeuren hun
bedrijf op de fundamenten van een lokale
drukkerij.
„Wij hebben het kwaliteitsprincipe van het bedrijf
overgenomen, dat wij gekocht hebben. Al het
andere hebben we naar eigen inzicht verder ontwikkeld. Vandaar ook de nieuwe naam van de
firma“, bericht Sven Vadder. „Op het bedrijventerrein Dernekamp hebben wij een optimale locatie.
Deze is voor ons zeer geschikt. En als het nodig is
kunnen we uitbreiden.“
Wat de eigenaardirecteuren in Dülmen vooral op
prijs stellen? „Dülmen is de stad van de kortste
weg!“ Dat geldt voor de infrastructuur in even
grote mate als voor de stimulering van de economie. „Door de ideale verbinding bereiken wij snel
onze klanten in Frankrijk, Nederland of op Norderney. Transportkosten zijn een belangrijke factor.“
„Door de gemeente zijn we met open armen ontvangen en we hebben alle mogelijke hulp gekregen.“ In het bijzonder waren Vadder en Kortmann
blij met de samenwerking met de gemeente en de
gemeentebedrijven. „Voor de noodzakelijke stroomvoorziening van onze machines hoefden we niet 35
aanvragen te doen. Binnen 8 dagen werd op aanvraag een dikke kabel aangesloten,“ zegt Vadder
vol lof.

VaKo-Druck GmbH
Wierlings Busch 73 · D - 48249 Dülmen
Telefoon
Telefax
E-mail
Internet

0049 2594 9476-0
0049 2594 9476-29
info@vako-druck.de
vako-druck.de

Gegevens van het bedrijf
Oprichting ................ 1. April 2005
Medewerkers ........... 12
Opleidingsplaats ...... 1
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Christoph Schrey 37 Vestigingsdirecteur Sparkasse Westmünsterland
Ulrike Voss 44 Afdelingschef vermogensmanagement
Norbert Winkelhues 56 Directeur vastgoedcenter
Frank Jasper 45 Afdelingschef servicecentrum voor de zakelijke klanten

»Gespecialiseerd
in klantvriendelijkheid
en oplossingen!«
12
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„Wij spreken de taal van de middenstand –
iedere dag.“ Zo vat Frank Jasper, afdelingschef van het Servicecentrum voor de zakelijke
klanten van de Sparkasse in Dülmen, het advies- en dienstverleningsaanbod aan alle bedrijven in Dülmen samen.
De aanbiedingen zijn uitgebreid: voor technologische ontwikkelingen is er seed capital uit het
„Gründerfonds Münsterland“ beschikbaar. Nieuwe
ondernemers komen in aanmerking voor leningen
om een bedrijf te starten. Voor gevestigde en groeiende bedrijven zijn er alle vormen van financiering
beschikbaar – kredieten voor bedrijfsmiddelen, leningen voor investeringen, leasing en factoring of
alternatieve financieringsvormen zoals mezzanine
capital. Het hangt af van de juiste keuze en van de
combinatie: de adviseurs van de zakelijke klanten
ontwikkelen daarom samen met de klant de passende oplossing tegen redelijke condities.
Dit Sparkasse-financieringsconcept dat alle belangrijke thema’s op het gebied van geld en verzekeringen gestructureerd aanspreekt, krijgen de ondernemers ook als particuliere klant te zien.
Achter iedere medewerker van de Sparkasse staat
de competentie en de ervaring van de grootste
financiële dienstverlener in de regio. Of het nu is in
de filialen, in het centrum voor de zakelijke klanten, het vermogensmanagement, het vastgoedcentrum, de handel met het buitenland of de bedrijfspensioenvoorziening: ondernemers en particuliere
klanten vinden bij de Sparkasse altijd de juiste deskundigen.
De Sparkasse werkt economisch, maar streeft niet
naar de maximale winst. Veeleer maakt zij zich op
vele manieren nuttig voor de gemeenschap, de
mensen en de regio. Dit rendement van de Sparkasse komt alle mensen ten goede – wat haar ook
van alle andere banken en financiële instellingen
onderscheidt, die uitsluitend een verplichting tegenover hun aandeelhouders hebben.

Sparkasse Westmünsterland
Overbergplatz 1 · D - 48249 Dülmen
Telefoon 0049 2594 998-0
Telefax 0049 2594 988-959
info@sparkasse-westmuensterland.de
E-mail
Internet info@sparkasse-westmuensterland.de

Gegevens van het bedrijf
Klantengericht zakenvolume ... circa 9 mld. euro
Medewerkers ............................. meer dan 1.300
Leerlingen .................................. 128, quote: 12 %
Vestigingen ................................ 91,
daarvan 8 in Dülmen
Vestigingen ................................ 17,3 mln. euro
Maatschappelijk engagement .. 4,6 mln. euro
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Inge & Wolfgang Schreiber
Bedrijfsleider DIE SAUNA INSEL

»Leven in Dülmen
is meer dan werk!«
14
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Wie zou dat beter weten dan Wolfgang Schreiber senior? Hij werkt zodat anderen zich kunnen ontspannen. Toch hebben naast het economische succes van zijn ondernemingsgroep
de stad en het algemene belang zijn voortdurende aandacht.
Sinds november 1969 is hij lid van de gemeenteraad
van Dülmen, dus is hij sinds 26 jaar politiek actief en
bepaalt hij mee het lot van de stad. Al jaren is hij de
eerste voorzitter van de IDU, de belangenvereniging van bedrijven op het bedrijventerrein Dernekamp. In de IDU zijn inmiddels meer dan 80 kleine
en grote bedrijven en meer dan 2.000 werknemers
georganiseerd. Dit fijn gesponnen netwerk van
ideeën en innovaties beïnvloedt de regio van het
Münsterland en versterkt het ondernemersklimaat
van de Tiberstad.
De naam en de persoon van Wolfgang Schreiber
senior is onafscheidelijk verbonden met de „Dülmener Sommer“ en de „Dülmener Winter“. Buitencultuur, voor iedereen en gratis – een uniek cultureel
evenement. En plezier in de winter op de ijsbaan
voor jong en oud, groot en klein. Beide evenementen zijn ver over de grenzen van Dülmen en de regio bekend.
De ondernemer vecht voor toekomstgerichte projecten. „En voor mijn geboortestad Dülmen, waar
je prima kunt werken en leven!“

DIE SAUNA INSEL
Uw vitaliteitscentrum in Dülmen
Bedrijf:
Wierlings Busch 16 · D - 48249 Dülmen
Telefoon 0049 2594 3014
Telefax 0049 2594 3042
Administratie:
Industriestraße 15 · D - 48249 Dülmen
Telefoon 0049 2594 9650
Telefax 0049 2594 96590
E-mail
info@sauna-insel.de
Internet www.sauna-insel.de

WIJ ONDERNEMEN in Dülmen!
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Heike Huesmann 43
Peter Wemhoff 43
Frank Schaefer 41 Bedrijfsleiding Maschinenbau Lienenbrügger GmbH

»Vanuit Dülmen
naar markten over
de hele wereld!«
16
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Er is in de hele wereld vraag naar de producten van het machinebouwbedrijf Lienenbrügger. Ze worden in Hausdülmen geproduceerd
en in binnen- en buitenland tot speciale machines gecompleteerd om vervolgens op alle
continenten te worden afgezet.
„Wij gebruiken onze locatie om vanuit Dülmen de
markten van de wereld te kunnen bevoorraden,“
beschrijft Frank Schaefer het voordeel van de productie in het hart van het Münsterland. In 1996
nam de ingenieur samen met Peter Wemhoff en
Heike Huesmann de leiding van het bedrijf op zich.
Zij zijn van het familiebedrijf de leidinggevenden
van de derde generatie.
Oorspronkelijk werd het bedrijf in 1937 in Witten
opgericht voor de productie van technische borstels. In 1964 verhuisde het bedrijf naar Dülmen.
„Toen bestond hier nog geen bedrijventerrein,“
blikt Frank Schäfer terug. „De gemeente heeft ons
geweldig geholpen zodat het bedrijf op deze locatie kon blijven,“ benadrukt hij terwijl hij naar de
buren kijkt: prachtige woonhuizen, velden, bos en
grasland.
Natuur en techniek zijn in Hausdülmen niet in strijd
met elkaar: op een productieterrein van circa 3.400
vierkante meter midden in de natuur voeren de ongeveer 130 gespecialiseerde LIDU-medewerkers
niet alleen maar werk in opdracht uit, zij begeleiden de klanten ook bij technologische ontwikkelingen.

LIDU Maschinenbau
Lienenbrügger GmbH
Forstweg 20 · D - 48249 Dülmen
Telefoon
Telefax
E-mail
Internet

0049 2594 954-0
0049 2594 954-28
info@lidu.de
www.lidu.de

Toeleverancier voor
Deutsche Bahn (Duitse spoorwegmaatschappij)
windenergie-industrie
bouw van scheepskoppelingen
mijnbouw
bouw van compressoren
speciale machine- en installatiebouw
opwerking en reparatie van machines voor de
spoorwegbouw

WIJ ONDERNEMEN in Dülmen!
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Klaus Beer 62
Bedrijfsleider HAZEMAG & EPR GmbH

»In Dülmen staat
samenwerking centraal!«
18
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Of het nu techniek is voor krachtcentrales,
recyclinginstallaties voor bouw- en sloopafval
of speciale machines voor de mijnbouw –
HAZEMAG & EPR heeft het druk. Bedrijfsleider
Klaus Beer stelt samenwerking centraal opdat
het wereldbekende bedrijf de uitdagingen
van innovatie en traditie succesvol aan kan
gaan.
Dat geldt niet alleen voor de verhouding tussen het
personeel en de bedrijfsleiding. Dat geldt ook voor
de lokale bedrijven, die voor en met HAZEMAG &
EPR werken. „Samenwerking is een cultuur die je
moet koesteren,“ omschrijft Klaus Beer zijn filosofie.
En die wordt geleefd in het bedrijf aan de
Brokweg. Want het succes van het bedrijf is uiteindelijk aan het succesvolle werk van de medewerkers te danken. Meer dan 200 van de rond 330
werknemers komen uit Dülmen. „Wij hebben veel
waardevolle mensen,“ benadrukt de bedrijfsleider.
En op hen kun je rekenen. „Onze medewerkers
weten waarvoor zij werken. Op zaterdag werken is
voor hen bijvoorbeeld geen probleem.“
Er is zelfs zoiets als een partnerschap tussen de generaties. „Wij hebben werknemers, die zijn 67, 68
jaar oud. Die geven hun knowhow graag door aan
hun jongere collega’s.“

HAZEMAG & EPR GmbH
Brokweg 75 · D - 48249 Dülmen
Telefoon 0049 2594 774-90
Telefax 0049 2594 774-00
E-mail
info@hazemag.de
info@epr.de
Internet www.hazemag.de
www.epr.de

Producten
Opwerkingstechniek
voor primaire en secundaire grondstoffen
Laad- en boormachines voor het mijnbouw
Service en productie voor derden

Gegevens van het bedrijf
Medewerkers ............... 330
Leerlingen .................... 22
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|

19

WSO.Broschüre2_NL_31.01.11

31.01.2011

10:55 Uhr

Seite 20

Georg Hagelschuer 42
Bedrijfsleider Georg Hagelschuer GmbH

»Stoom uit Dülmen
voor Europa!«
20
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Industriële stoomketelsystemen – ook als mobiele energiecentrales – zijn de specialiteit
van de Georg Hagelschuer GmbH Dampfkesselanlagen + Service. Het bedrijf bouwt deze
machines en levert en verhuurt ze in heel Europa.
Deze industriële stoom- ofwel heetwaterketelsystemen leveren proceswarmte voor bedrijven en industrie. Tot de klanten behoren verschillende branches, bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie,
wasserijen, rubber- en kunststofverwerkende bedrijven en de chemische en bouwstoffenindustrie.
Binnen enkele jaren is het bedrijf gegroeid naar 40
medewerkers. Omdat het oude kantoor- en productiegebouw te klein werd, werd een nieuw gebouw
neergezet dat twee keer zo groot is.
Vanuit Dülmen worden de verkochte of verhuurde
dampketelsystemen in verschillende maten met
zwaar vervoer – vaak zijn de systemen al in grote
containers geïnstalleerd – naar de klant getransporteerd. Daar worden zij door de vaklui van de Georg
Hagelschuer GmbH vakkundig geïnstalleerd. Ook
het onderhoud evenals de after-sale service rekent
het meervoudig gecertificeerde bedrijf vanzelfsprekend tot haar taak.
Georg Hagelschuer GmbH
Gewerbestraße 60 · D - 48249 Dülmen
Telefoon
Telefax
E-mail
Internet

0049 2590 93895-0
0049 2590 93895-11
info@dampfkessel.com
www.dampfkessel.com

Productie- en serviceonderdelen
Planning, montage, inbedrijfstelling
Inspectie en onderhoud
Nalevering van onderdelen
Training van personeel

Gegevens van het bedrijf
Medewerkers ........................ 40
Productieoppervlakte ........... 5.000 vierkante meter
Oprichting van het bedrijf ... 1991

WIJ ONDERNEMEN in Dülmen!
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Geschäftsführer Elting GmbH

Patrick Marx 43
Stefan Elting 42 Bedrijfsleiding Elting GmbH

»Dülmen
is vol energie!«
22
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Energie uit de natuur – daarvoor staat de
groothandel Elting GmbH. De groothandel in
condensatieketels, warmtepompen, pelletkachels, thermische of fotovoltaïsche zonneënergie voor op het dak zet zich in voor schone en duurzame energie. Elting GmbH heeft
haar hoofdkantoor en 7 vestigingen in Westfalen en is werkzaam op het gebied van de sanitaire voorzieningen, verwarming, klimaatregelinginstallaties, en duurzame energieën.
Diep overtuigd van de noodzaak van duurzame
energie distribueert deze technische handelsonderneming al jaren de modernste technologieën. Op
kundige wijze adviseert Elting de klant hoe met het
oog op het broeikaseffect energie bespaard kan
worden: goed voor het milieu en goed voor de portemonnee. Dat geldt ook voor een gecontroleerde
ventilatie van woonruimten in goed geïsoleerde
huizen evenals voor het benutten van het regenwater.
Dat Dülmen vol energie is demonstreert het bedrijf
sinds herfst 2009 met het zonnepanelenpark
Dülmen. Op een voormalige stortplaats werd een
enorme zonnepaneelinstallatie opgericht die bij de
opening een oppervlakte had van 7,5 hectare en
daarmee de grootste en de sterkste was van heel
Noordrijn-Westfalen. Met een vermogen van 1,5
megawatt in de piekuren en energie voor rond de
350 huishoudens wordt er jaarlijks zo’n 1.000 ton
kooldioxide minder uitgestoten. „Wij zijn blij dat
de gemeente dit project ter bescherming van het
klimaat door duurzame energieën actief heeft
begeleid.”

Elting GmbH
Wierlings Esch 1 · D - 48249 Dülmen
Telefoon
Telefax
E-mail
Internet

0049 2594 7909-0
0049 2594 7909-40
info@elting.com
www.elting.com

Productietakken
Groothandel in sanitaire voorzieningen,
verwarming, klimaatregelinginstallaties en
duurzame energieën

Gegevens van het bedrijf
Medewerkers ........................ 151
Leerlingen ............................. 16
Oprichting van het bedrijf ... 1965
Jaaromzet .............................. circa 44. mln. euro
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Lisa Stremlau 61
Burgemeester van de gemeente Dülmen

»In Dülmen staat
de burgemeester achter
haar bedrijven!«
24
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En dit niet alleen maar in deze brochure van
de gemeentelijke ontwikkelingsmaatschappij.
Sterke bedrijven, een sterke middenstand en
een sterke handel zijn de belangrijkste voorwaarden voor een sterke stad Dülmen. En
voor voldoende banen, ook innovatieve banen voor de mensen.
„Met ons gemeentelijk ondernemersloket willen
wij bedrijven ondersteunen, van advies dienen en
in hun ontwikkeling begeleiden,“ maakt burgemeester Lisa Stremlau duidelijk. „Wij scheppen
voorwaarden voor uw ondernemingsinitiatieven –
uw vestiging of uw uitbreiding. Wij zien onszelf als
dienstverlener voor de bedrijven. Daarom geldt
voor ons het motto ,U zorgt voor uw bedrijf, wij
helpen u met uw vragen.‘“
„Het ondernemend engagement in onze stad en
voor de mensen van de stad verdient onze erkenning en dank. De ondersteuning van onze culturele
en maatschappelijke hoogtepunten, de „Dülmener
Sommer“ en de „Dülmener Winter“, zijn ons een
voorbeeld. De bevordering van het ondernemerschap staat bij ons centraal.“

Stadt Dülmen
Markt 1 - 3 · D - 48249 Dülmen
Telefoon
Telefax
E-mail
Internet

0049 2594 12-151
0049 2594 12-159
buergermeisterin@duelmen.de

www.duelmen.de
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Dülmen:
de vestigingsplaats

Kiel

Rostock

Hamburg
Bremen
Berlin
Osnabrück

NEDERLAND

Hannover

Frankfurt
an der Oder

MÜNSTERLAND

Münster

Dülmen
Dortmund

DUITSL AND

Köln

Dresden

Frankfurt am Main

richting Amsterdam

richting Bremen

Nürnberg

Freiburg

München

richting Hannover
NEDERLAND
Steinfurt
Greven

MÜNSTERLAND
richting
Arnhem/Nijmegen

<

A 31

Coesfeld
A 43

Münster

Warendorf

Dülmen
A1

richting Bielefeld

A3

RUHRGEBIET

Recklinghausen
Dortmund

A 44

Waarom ondernemen in Dülmen?
A 40

Essen

<

Een mix van verschillende takken van industrie, nijverheid en handel waarborgt een moderne economische structuur. En de stad is open voor nieuwe bedrijven!
Flexibele en dynamische werknemers voegen zich
snel in nieuwe werksituaties.
Een van de laagste werkloosheidscijfers bewijst de
economische kracht van Dülmen.
De goed bereikbare ligging is zeer gunstig voor de
logistiek en de internationale contacten van de bedrijven. Dülmen is centraal gelegen tussen het Münsterland en het Ruhrgebied, en heeft een goede verbinding met het autosnelwegennet. Zo zijn de luchthavens Münster-Osnabrück, Dortmund en Düsseldorf snel te bereiken.

Duisburg

richting
Venlo

Düsseldorf

Een centraal punt voor al uw vragen, twee contactpersonen en een gegarandeerde service – dat is het
ondernemersloket van de gemeente Dülmen. Paul
Kramer en Jürgen Heilken loodsen u door alle procedures waarmee u als ondernemer te maken krijgt.

Ondernemen met profiel –
veelzijdig, innovatief en internationaal
26
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Uw directe contact met het
ondernemersloket van de gemeente Dülmen

Wij adviseren u graag persoonlijk!
Jürgen Heilken
Ondernemersloket van de gemeente Dülmen

Uitgever
Wirtschaftsförderung der Stadt Dülmen

Telefoon 0049 2594 12-121

Overbergplatz 2 · D - 48249 Dülmen

Paul Kramer
Ondernemersloket van de gemeente Dülmen

Telefoon
Telefax
E-mail
Internet

Telefoon 0049 2594 12-120

0049 2594 12-120
0049 2594 12-829
lotse@duelmen.de
www.duelmen.de

Deze brochure wordt mede mogelijk gemaakt
met steun van alle betrokken ondernemingen.
Vormgeving Creativbüro Dülmen
Fotografie
Johanna Schindler, Nottuln
Druk
VaKo Druck GmbH, Dülmen
Oplage: 1.000 exemplaren
© 2011
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