3 maart 2022: Werkbezoek CDA-kandidaat-raadsleden aan Jarola:
Een verslag van Jaap van der Linden.

Samen lokale arbeidsmarkt versterken
Hoe komen onze bedrijven aan goede arbeidskrachten? Hoe kan de gemeente Coevorden hen
daarbij helpen? Deze en andere vragen kwamen aan de orde in het werkbezoek dat CDA Coevorden
vanmiddag (donderdag 3 maart 2022) bracht aan het nieuwe, 63.000 m2 grote distributiecentrum
van Jarola, moederconcern van onder meer technische groothandel en dienstverlener Wildkamp, op
bedrijventerrein Leeuwerikenveld II in Coevorden.
De CDA-delegatie bestond onder meer uit de kandidaten voor de aanstaande
Gemeenteraadsverkiezingen (16 maart a.s.). De Jarola-directieleden Jarno de Wilde en Gerard Nijlant
namen hen mee door de nieuwe kantoren en distributiegebouwen aan De Wulp.
“Jarola is een paradepaard van de Coevordens industrie”, was de reactie van delegatieleider en
fractievoorzitter Sandra Katerberg. “De kennis in het bedrijf en het ingenieuze warehouse
management systeem hebben indruk op ons gemaakt. Wat ons als politici aanspreekt is dat het
bedrijf een sterke focus heeft op productinnovatie en duurzaamheid, zowel in milieu-opzicht als op
sociaal-maatschappelijke thema’s.
Jarola heeft zo’n achttien jaar geleden voor Coevorden gekozen vanwege de ligging en goede
distributiemogelijkheden. Het besluit destijds van de gemeente om het terrein rechtstreeks op de
N34 aan te sluiten was voor Jarola doorslaggevend.
Jarola heeft meerdere businessconcepten, voor verschillende markten, zoals de bouw, de agrarische
sector, de industrie en de infrastructuur. Sinds de zomer van 2020 is het bedrijf ook succesvol actief
op de Duitse markt.
Het werkbezoek van het CDA was onderdeel van een reeks bedrijfsbezoeken. Het CDA wil met
ondernemers in gesprek over hoe overheid en bedrijfsleven kunnen samenwerken om economische
en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.
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CDA-delegatie op werkbezoek bij Jarola, in het nieuwe distributiecentrum op bedrijventerrein
Leeuwerikenveld II, Wulp 5 in Coevorden. Foto links v.l.n.r. en de CDA-kandidaat-raadsleden Sandra

Katerberg, Eddy Heeling, Jacqueline Streutker, Ramon Schuttenbeld. Foto rechts Jarno de Wilde,
directielid en kleinzoon van oprichter Jan de Wilde en Gerard Nijlant, operationeel directeur.
Voor nadere informatie:
Sandra Katerberg, 06 10454642, s.katerberg@kpnmail.com
Een mooi bedrijf en een leuk werkbezoek.

