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‘Duiven heeft ander soort  
cohesie dan Zevenaar’ 
 
 
 

De gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden smol-
ten samen in 2017. Wat was er logischer dan 
dat ook de MKB-verenigingen zouden fuseren. 
“Zo zaten wij ook in het verhaal”, zegt Eef Bool-
tink. “De gesprekken gingen heel soepel en de 
leden van beide verenigingen stemden voor. 
Roeland Thissen was voorzitter van MKB Zeve-
naar en ik van MKB Rijnwaarden. Roeland is 
voorzitter gebleven van de fusievereniging tot 
zijn termijn erop zat. In 2019 heb ik het van 
hem overgenomen.” 
Meer nog dan een echte voorzitter, beschouwt 
Eef Booltink uit Spijk, eigenaar van de zelfstan-
dige wit- en bruingoedwinkel W.B.S. Rijnwaar-
den in het centrum Lobith, zichzelf als een ver-
enigingsman. “En als het zo uitkomt ben ik be-
reid mijn nek uit te steken. Ik ben ook voorzitter 
van het TIC, het Toeristisch Informatiecentrum 
van de gemeente Zevenaar. Zeg maar de groot-
ste VVV van de Liemers.” 
 
GOEDE AFSPIEGELING 
MKB Rijnwaarden bestond destijds uit tussen 
de 75 en 80 leden. MKB Zevenaar in de huidige 
fusievorm telt tussen de 220 en 230 leden. Een 
goede afspiegeling van de bedrijvigheid in de 
gemeente, vindt Eef Booltink. De verschillen 
met MKB Duiven zijn duidelijk. MKB Duiven 
heeft meer leden en Booltink schat in dat de ge-
middelde grootte van de bedrijven in Duiven 
die lid zijn, groter is dan die van de bedrijven 
die lid zijn in Zevenaar. 
“Onder onze leden zitten veel kleine bedrijven 
en zzp’ers. Meer dan bij MKB Duiven, denk ik. 
Dat is verder niet beter of slechter. Wij hebben 
een leuke ondernemersvereniging, met nor-
maal gesproken door het jaar heen tussen de 
tien en twaalf heel verschillende netwerkbij-
eenkomsten. Net als bij andere MKB-verenigin-
gen draait het om netwerken, gezelligheid, in-
formatieoverdracht en belangenbehartiging. 
Ik denk dat we voldoen aan wat leden van ons 
verwachten, al ligt het ook bij ons al een jaar 
bijna helemaal stil. Dat is ook de reden dat we 

Ondernemend Westervoort en Lindus kwamen al eerder in dit blad aan 
bod. Dit keer de spotlicht op weer een andere ondernemersvereniging 
in de Liemers: MKB Zevenaar. Voorzitter Eef Booltink geeft een toe- 
lichting. In de huidige vorm is de vereniging in 2017 ontstaan uit MKB 
Zevenaar en MKB Rijnwaarden. 

vorig jaar met terugwerkende kracht de contri-
butie voor 2020 hebben gehalveerd.” 
 
SAMEN VUIST MAKEN 
Over de taak als belangenbehartiger wil Eef 
Booltink nog wel iets meer kwijt. “Ik vind dat 
een onderschatte maar tegelijkertijd heel be-
langrijke taak. Wij vertegenwoordigen wel 
meer dan tweehonderd ondernemers. Dat be-
tekent dat je als het nodig is een vuist kunt ma-
ken. Richting de politiek bijvoorbeeld. MKB 
Duiven heeft dat recent fantastisch gedaan 
toen de gemeente daar van plan was reclame-
belasting in te voeren. Met steun van Lindus 
zijn ze daar met succes voor gaan liggen.” 

“In het verlengde daarvan ligt samenwerking 
in de hele Liemers. Met het voorzittersoverleg 
spelen we daar als ondernemersverenigingen 
op in. Heel waardevol dat overleg. Omdat je van 
elkaar kunt leren. Niet het wiel proberen uit te 
vinden als ze dat tien kilometer verderop al 
hebben gedaan. Ik weet ook zeker dat als zich 
regionale kwesties zouden voordoen, we el-
kaar weten te vinden en weten te versterken.” 
 
SAMENWERKEN 
Eef Booltink herinnert zich de discussie van in-
middels een flink aantal jaren geleden over het 
samenvoegen van de gemeenten in de Liemers 
tot één grote gemeente. Uiteindelijk ging dat 
niet door. Het bleef beperkt tot het opgaan van 
Rijnwaarden in Zevenaar en het samenvoegen 
van de ambtenarenorganisaties van Duiven en 
Westervoort in 1Stroom. Hoewel hij onderkent 
dat er verschillen zijn, was die ene grote ge-
meente er wel gekomen als het aan Eef Booltink 
had gelegen. 
“In tegenstelling tot Zevenaar zijn Duiven en 
Westervoort van oudsher boerendorpen. De 
groeikerntaak in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw heeft de bevolkingssamenstelling en 
daarmee het karakter van die dorpen sterk ver-
anderd. Het zijn breed samengestelde woonge-
meenschappen geworden met een ander soort 
cohesie dan in Zevenaar. Ik had dat geen be-
zwaar gevonden voor de vorming van één gro-
te Liemerse gemeente. We zijn toch tot elkaar 
veroordeeld. Maar heel veel maakt het ook niet 
uit. Samenwerken moeten we toch en gelukkig 
gebeurt dat op veel terreinen ook.”

”En als het zo uitkomt  

ben ik bereid mijn nek  

uit te steken”

EVEN VOORSTELLEN: VOORZITTER EEF BOOLTINK VAN MKB ZEVENAAR


