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▲ Inkoop- en productiemanager Rick van der Vliet (links) en directeur Paul van den Berg tonen trots de Business Award in hun bedrijf. FOTO PETER VAN TRIJEN/PIX4PROFS 

Bij het jaarlijkse
ondernemersfeestje in
De Kring heeft TriStar
Industries de Business Award
van Roosendaal gewonnen.

Floyd Aanen
Roosendaal

Directeur Paul van den Berg is uiter-
aard trots op zijn onderneming, die
reinigingsmiddelen voor de indu-
strie produceert. ,,Ik had het wel ge-
hoopt maar niet verwacht. Toen we
eenmaal op het podium stonden
werd ik een beetje onzeker. Je vraagt

je toch even af: waarom hebben wij
gewonnen. Van tevoren zeiden we
tegen elkaar:  meedoen is al winnen
voor ons. Maar het is wel leuk om de
Award mee naar huis te nemen.”

Erkenning
Van den Berg is blij dat hij deze er-
kenning heeft gekregen. Vooral ook
vanwege  zijn connectie met de stad.
,,Ik ben echt een Roosendaler in hart
en nieren. In 2010 heb ik TriStar over-
genomen. Toen ik dit bedrijf kocht,
zaten we nog op Hazeldonk in Breda.
In 2012 heb ik het bedrijf naar Roo-
sendaal gehaald. Terug naar mijn ei-
gen roots. Ik heb besloten om een
productiefaciliteit op te zetten in

Roosendaal en de grootste groep van
onze mensen komt uit Roosendaal”,
vertelt de ondernemer.

,,Op de avond zelf was ik door de
gemeente uitgenodigd om samen
met de nieuwe burgemeester, Han
van Midden, aan tafel te zitten. Ver-
der spraken de woorden van spreek-
ster Annemarie van Gaal mij erg aan.
Het was een leuke avond, het pro-
gramma zat goed in elkaar. En dan
natuurlijk als klap op de vuurpijl de
winst. Prachtig!”

,,Wij proberen het verschil te ma-
ken. Het is een gemakkelijke kracht-
term maar wij gaan door, daar waar
andere stoppen”, zegt de Roosenda-
ler. 

Ik ben echt een
Roosendaler in
hart en nieren 

– Paul van den Berg,
TriStar Industries

Het bedrijf TriStar maakt industri-
ële reinigingsproducten. ‘Géén
schoonmaakmiddelen’, benadrukt
Van den Berg. ,,Deze prijs is voor ons
wel een bevestiging dat we op de
goede weg zitten. Wij hebben laten
zien dat we keuzes durven maken in
moeilijke tijden. We zijn open ge-
weest tegen de jury van de Business
Awards over onze historie en over
onze angsten als ondernemer. We
zijn tegen de stroom in toch zelf gaan
produceren. In slechte economische
tijden hebben we keuzes durven ma-
ken. Dat heeft ertoe geleid dat we nu
kunnen investeren in een vestiging
in Leeds (UK) en Bilbao (Spanje)”, al-
dus de winnaar. 

‘Business Award is een bevestiging’ 

Het processiepark in Sint Wil-
lebrord maakt nieuwe stappen
om een groene plek in het
dorpshart te worden, waar het
goed toeven is. Dat moet het
effect zijn van de sloop van
een aantal panden, geeft wet-
houder Martien de Bruijn aan.

Herbert Kats
Sint Willebrord 

De wethouder geeft maandag om
13.30 uur het startsein voor de
sloop. In het processiepark liggen
niet alleen de kerk, de kruisweg-
staties en de bekende Lourdesgrot.
Er zijn ook nog gebouwen als de
voormalige apotheek/huisarts- en

fysiotherapiepraktijk, die inmid-
dels elders huizen. De Bruijn: ,,De
panden beperken van één zijde
het zicht op het park. Met mede-
werking van provincie Noord-
Brabant kunnen we ze nu slopen.”

Volgens De Bruijn komt er geen
bebouwing voor terug: ,,De
ruimte voegen we toe aan het
park. Hierdoor kunnen we de oor-
spronkelijke elementen terug-
brengen. We willen hier een ver-
blijfsgebied te creëren. We zijn in
overleg met partijen over de toe-
komst van het park.”

Volgens hem gaat het om part-
ners die de wens van de gemeente
onderschrijven dat het park aan-
trekkelijker moet worden.

‘Processiepark wordt
groene plek in dorpshart’




