Bezoek Hubun 9 september 2015
Naast het bedrijven van Politiek, Voorlichting over christendom en islam betoont de
SVP ook Solidariteit aan het bedrijfsleven. Zie voor meer informatie over de missie
van de SVP de presentatiegids www.svpbunschoten.nl/PG.pdf Deze solidariteit werd
door de SVP betracht door een werkbezoek te brengen aan Hubun Bodemvoeding BV
www.hubun.nl aan de Groeneweg. Als dank voor de gastvrijheid van Hubun had
Henk van Diermen (SVP) een slagroomtaart meegenomen. Het spontane
managementteam, bestaande uit de heer en mevrouw Huygen trakteerde allen op
deze lekkernij tijdens de ontvangst en tegelijk vertelde directeur Arres Huijgen over
de geschiedenis van het bedrijf. De kernactiviteit is het verwerken van dierlijke
mesten, zoals koemest en kippenmest tot herbruikbare (gemengde) organische
meststoffen voor het goed laten groeien van allerlei gewassen. Afnemers zijn
bijvoorbeeld fruittelers, groentetelers en hoveniers. Deze handel strekt zich uit over
vele landen en uithoeken van de wereld. Het bedrijf springt er ook uit op het vlak van
duurzaamheid en hergebruik. Door slimme, innovatieve ideeën zijn heel duurzame
toepassingen gerealiseerd met betrekking tot stoom, energie en aardgas. Dat maakt
het bedrijf heel bijzonder. Kracht van het bedrijf is verder de zelfwerkzaamheid en
dynamische ondernemerszin. Dat de drie zoons van Huijgen ook in het bedrijf actief
zijn werkt goed mee aan een gezonde bedrijfsvoering. De afgelopen jaren is er groei te
constateren. Er is uitbreiding geweest met een grote opslaghal aan de overzijde van
de Groeneweg. Het goedkeuren van de zuil over de Groeneweg was onlangs in de
gemeenteraad nog een hamerstuk. In alle jaren is het bedrijf tevreden over de
contacten en de bereidwilligheid van de politiek in het belang van de werkgelegenheid
in Bunschoten. De SVP'ers kregen een rondleiding en zagen in de dynamische
directeur naast een innovatieve, creatieve denker ook een enthousiast verteller.
Binnenkort hoopt het directeursechtpaar van hun pensioen te genieten en zullen ze
de vrije tijd zeker gaan benutten om nog veel van de wereld te zien, waarbij zeker oog
zal blijven behouden voor de technische ontwikkelingen van de bedrijfstak in deze
boeiende wereld. Na afloop werd nog een toast uitgebracht op de toekomst van het
bedrijf.
Het bezoek namens de Spakenburgse Vrijheidspartij werd gebracht door
Henk van Diermen, Ilfredo Regales, Gijs Beekhuis, An van Pijkeren,
Peter Frans Koops
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