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De bedrijfsleider van NV Penne – lid van de Voka-regioraad 
Aalst – neemt Frans deel aan de gemeenteraadsverkiezingen 
van 14 oktober. “Ik wil dat ondernemers straks meer 
wegen op de besluitvorming in de stad, hopelijk vanuit een 
meerderheidspositie,” zegt Frans. 

“De industrie is onze belangrijkste economische motor 
en welvaartsgenerator. Mijn redenering is eenvoudig: 
gemeentebesturen moeten een kader bieden om ondernemen 
mogelijk te maken, ondermeer door voldoende ruimte te 
voorzien. Dat is ook de visie van Voka en ik wil dat deze 
ook in het nieuwe gemeentebestuur van Aalst meer aan bod 
komt. Alleen meer investeringen in Aalst zullen zorgen voor 
meer tewerkstelling en meer koopkracht. Op die manier kan 
de verdere verpaupering van de binnenstad en kansarmoede 
voorkomen worden.”

NV Penne is een belangrijke toeleverancier voor onder 
andere de automobielindustrie, maar wist de voorbije jaren 
gevat om te gaan met de steeds toenemende prijsdruk. Frans 

Penne: “Het begon in 1991 toen de automobielindustrie zijn 
toeleveranciers onder druk zette om goedkoper te leveren. 
Jaren later kende ook België een delocalisatiebeweging van 
productiebedrijven naar lage(re) loonlanden. Wij zijn nooit 
meegegaan in deze trend en zijn toch mooi verder gegroeid. 
Ik kan mijn klanten een stabiele loonkost gedurende 6 
jaar bieden en werk ondertussen op de verlaging van de 
materiaalkost. Ik stel vast dat dergelijke engagementen in de 
zogenaamde lage loonlanden moeilijk waar te maken zijn. 
Ondertussen is er echter jammer genoeg heel veel industriële 
activiteit uit België vertrokken.” Het bedrijf van Penne 
heeft in elk geval een gevuld orderboek en werkt volop aan 
nieuwe projecten in de gereedschapsbouw. 

“Moeilijke opdrachten zijn voor ons een uitdaging.”

“Het komt er dus op aan om de maakindustrie in ons 
land te verdedigen, en dat heeft veel te maken met 
psychologie. Wij bewijzen dat het kan. Voorwaarde is echte 
toegevoegde waarde te creëren,” vervolgt Penne. “Mijn 
boodschap aan beleidsmensen is dus: betrek ondernemers 
bij de beleidsvorming. Werk mee aan de mindset en aan een 
optimale bedrijfsomgeving en laat ons stoppen met klagen 
en zagen. Er worden hele partijen gebouwd op zeuren en 
zagen.”

Frans Penne is ook actief in het handelscentrum van de 
Aalsterse binnenstad. De jongste jaren zag hij met lede 
ogen hoe de handelshuurprijzen daar zwaar onder druk 
staan. “Mensen die de auto volledig willen bannen uit het 
stadscentrum, moeten goed weten wat zij veroorzaken. 
De klant bekijkt immers zijn opties: of hij kiest voor 
baanwinkels, of hij gaat naar winkelcomplexen met 
voldoende parkeergelegenheid, of hij gaat online shoppen.”
Toch heeft Frans er goede moed in. “Ik ervaar veel positivisme 
bij jonge politici. Dat geeft mij moed.

Opvallend is dat naast Frans Penne, nog vier andere 
bedrijfsleiders van de zone Wijngaardveld deelnemen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober in Aalst. De 
stem van de bedrijven móet wel gehoord worden op die 
manier!

Voorzitter vzw Wijngaardveld is kandidaat bij gemeenteraadsverkiezingen 

Frans Penne wil ondernemers meer 
betrekken bij beleid  
Ondernemers die er in slagen om hun bedrijf zonder noemenswaardige kleerscheuren door 

de crisis te loodsen, de productie-activiteiten halsstarrig en succesvol op eigen bodem houden 

en ondertussen ook nog stevig de schouders zetten onder het werk van belangenverdedigers 

zoals bedrijventerreinvereniging vzw Wijngaardveld in Aalst en Voka: ze zijn dun gezaaid. 

Maar Frans Penne komt aardig in de buurt van dit profiel. 


