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Hoofd Economische Zaken Henk Kielenstijn:

is het venster naar bui ten'
Affiniteit met het bedrijfsleven heeft hij als zoon van een ondernemer al van jongs af aan. Als
commercieel directeur van het bedrijf van zijn familie ondervond hij later zelf wat ondernemen
is. Henk Kielenstijn, het nieuwe hoofd van Economische Zaken, weet wat ondernemers
beweegt. "Succesvolle ondernemers zijn creatief en tonen durf. Dat moeten we koesteren en
st imuleren."

'Economische Zaken

Kielenst i jn is ervan overtuigd dat de afdel ing
Economische Zaken vooral  een brugfunct ie
moet vervul len.  "Samenwerking tussen over-
heid,  bedr i j fs leven en kennis instel l ingen is
essent ieel .  Daar l iggen de kansen voor inno-
vat ie en groei .  Ni jmegen heeft  gelukkig een
wethouder die dat ui tdraagt én ondernemers
die inzien welke mogel i jkheden er z i jn."  Hoe
groot die gezamenl i jke belangen zi jn,  ervoer
Kielenst i jn in Eindhoven waar hÍ j  de overstap
maakte van het bedr i j fs leven naar de over-
heid.  Eerst  a ls oortefeui l lehouder Economi-
sche Zaken, Toer isme en Financiën, later bi j
de afdel ing Economische Zaken van de ge-
meente Helmond. " Ik was in die jaren onder
meer intensief  betrokken bi j  de posi t ioner ing
van de technologieregio Brainport  Eindhoven
en de Automot ive Campus Helmond. Typisch
voorbeelden van succesvol le interact ie tus-
sen kennis,  bedr i jv igheid en overheid."

Ni jmegen
"Eind 2007 kwam Ni jmegen op mi jn pad. Het
eerste dat me opviel  is  de natuur l i jke combi-
nat ie van ver leden en toekomst.  De oudste
stad van Nederland is ook een stad met
enorme economische ootent ie.  Denk aan de
goede werklocat ies,  vermaarde kennis inst i -
tuten, de op een na beste binnenstad van
Nederland en een mooi soectrum van onder-
nemingen. Van grote internat ionale bedr i jven
als NXP Semiconductors tot  k le inere toppers,
var iërend van Mercachem tot  café Jos.  Het is
geen toeval  dat  het Minister ie van Economi-
sche zaken de Food & Healthclusters in deze
regio tot  economische speerpunten maakt of
dat onze binnenstad voortdurend in de
(tweede) pr i jzen val t . "  Volgens Kielenst i jn is
het belangr i jk  om juist  de sterke punten in
de stadseconomie te verankeren en waar
mogel i jk  u i t  te breiden. "We moeten inzetten
op het aantrekken van excel lente bedr i jven
die onze verworven posit ie nog eens verster-
ken. Doe waar je goed in bent.  Ondernemers
weten dat als geen ander."  De sleutel  tot
economisch succes is innovat ie,  vÍndt hi j .  " In
het ontslui ten van unieke kennis die aanwe-
zig is,  maar nog geen of  onvoldoende com-
merciële toepassing heeft .  Daar l igt  deels
een in i t iërende en st imulerende rol  voor de
overheid maar ook een faci l i terende. Bi jvoor-
beeld door de ontwikkel ing van de werkge-
bieden Hei jendaal  en Winkelsteeg als dé

"Samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven
en kennisinstellingen is essentieel. Daar liggen

de kansen voor innovatie en qroei."

toplocat ies voor kennis intensieve en innova-
t ieve bedr i jv igheid.  Maar er l igt  vooral  ook
een rol  voor bedr i j fs leven en kennis inst Í tuten
zel f .  Zi j  moeten ui te indel i jk  de handschoen
oppa kken."

Venster
"Economische Zaken is het venster naar
bui ten dat als eerste s ignalen ontvangt van
ondernemers en instel l ingen. Aan ons de
taak om voortdurend scherp te z i jn en snel
te reageren. Hoe beter we het r i tme van het
bedr i j fs leven volgen, hoe beter we kunnen
ondersteunen. Het BedrÍ jvenloket en onze
accountmanagers zet ten z ich daar iedere dag
voor in.  Samen met ondernemers,  instel l in-
gen en andere partners in de stad en wi jde
regio gaan wi j  graag de ui tdaging aan om
Nijmegen nu én op de lange termi jn econo-
misch sterk te maken. Als we daar gezamen-
l i jk  in geloven, s lepen we ongetwi j fe ld ook
een keer de hoofdpr i js  b innen."
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'Onze achterban daadkrachtig vertegenwoordigen,

O n d e rn e m e rsvere n i g i n g
Noord -Oost Ka naa I haven

waarborgen van beeldkwal i tei t ,  aanleggen van een glasvezelnetwerk en fuseren met West-
Kanaaldi jk Sluis (wKS). Maar bovenal,  invloed ui toefenen op - gemeentel i jke -  projecten en
ontwikkel ingen. Daarvoor maakt ondernemersvereniging Noord-oost Kanaalhaven zich sterk.
"Met als doel," verklaart voorzitter Ernst Merks, "kwaliteitsverbetering van industriegebied
Noord-Oost Kanaalhaven. In de breedste zin van het woord."

"We bouwen verder om de waarde van
het bedrijventerrein nog meer op te voeren.,,

groenvoorzieningen." In nauw overleg met Royal
Haskoning werden twee opties daartoe geformu-
leerd. "Ruim zestig ondernemers zi jn benaderd,
waarvan het grootste gedeelte heeft aangegeven
aan de slag te gaan met bi jvoorbeeld gevelreini-
ging, nieuwe hekwerken, aanpassing van de re-
clame-ui t ingen, aanleg van groen, verander ing
van de open opslag en/of het creëren van par_
keerplaatsen op eigen terrein. ONOK en de ge-
meente ondersteunen daarin."

Glasvezelnetwerk
Noord- en Oostkanaalhavens
Sinds 2007 verkent ONOK de kansen voor een
glasvezelnetwerk op haar bedri jventerreinen. . 'Een
gerevital iseerd bedri jventerrein moet nameli jk
toekomstvast ontsloten en goed bereikbaar zi jn, ' ,
stelt  Merks. "Inventarisatie van ONOK samen met
een commissie van ondernemers, wees uit  dat 43
bedri jven in het ONOK-gebied serieus belangstel-
l ing hebben voor de breedbanddiensten van de
aanbieder. Vooral grote en middelgrote bedri jven
met omvangri jke datastromen en intensief tele-
foonverkeer. Op basis van het pakket van diensten
en de daaraan verbonden pri jzen heeft de Com-
missie Breedband van de ONOK besloten om In-
terNLnet in te zetten. Zi j  concludeerden dat voor
een rendabele exploitat ie van een glasvezelnet-
werk op het bedri jventerrein zestig afnemers
noodzakeli jk zi jn. Wij zien erop toe dat al le be-
trokkenen de laatste stappen voor het glasvezel-
netwerk ook daadwerkel i jk zetten; waarvoor we
regelmatig overleg hebben met de gemeente,
provincie, InterNLnet en andere bedri iventerrei-
nen."

Fusie
"Nijmegen staat bol van verregaande ontwÍkkel in-
gen/ waarin we onze achterban nog sterker, eff i_
ciënter en daadkrachtiger wil len representeren,,,
l igt Merks een volgend speerpunt toe. "schaalver-
grot ing in de vorm van een fusie met bedri jven-
terrein West-Kanaaldi jk Sluis is daar een prima
middel voor. Het geeft een nog steviger voet in de
aarde in structureel overleg met de gemeente,
onder andere betreft openbaar beheer, vei l igheid,
mil ieu, col lect ief vervoer, glasvezel, stadsbrug,
herverkavel ing en meer. Een ontwikkelÍng waar-
binnen tevens een grote stap gezet kan worden
richting parkmanagement. Met de WKS en de f i-
nanciële bi jdrage van de gemeente Nijmegen en
de provincie moeten we rn staat worden geacht op
korte termijn succesvol te zi jn."
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OndernemersverenigÍng Noord-Oost Kanaalhaven
(ONOK) werd in 2001 in het leven geroepen om
de revital isering in goede banen te leiden. , ,Die in
2007 is afgerond," aldus ex-ondernemer Merks.
"De openbare ruimte is f l ink opgeknapt en de
aanblik van het terrein, de bedri jven en de infra-
structuur zi jn sterk verbeterd. Een grote vooruit-
gang voor de uitstral ing en duurzaamheid van het
terrein. Maar we bouwen verder aan een duur-
zaam en vei l ig industr ieterrein, en daarvoor werd
onder andere het project 'Beeldkwali teit ,  gestart. , ,

Beeldkwaliteit
Streven van de ONOK is de investeringen van de
revital isering te benutten om de waarde van het
bedri jventerrein op te voeren. "Het bestuur is
samen met de gemeente van menÍng dat naast
investeringen van gemeenten en Europese Unie in
nreuwe wegen, r iolering en straatverl icht inq er
ook door ondernemers geïnvesteerd moet woàen.
Investeringen gericht op kwali teit  van gebouwen,
de inrichting van kavels en in hekwerken en/of
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Moerdijk

Burgemeester Henk den Durln

'Ik kan teru$kijken
oÉ twaalf schitterende jaren'

Sinds de gemeente|i jke herindeling in 1997 is hij burgemeester van Moerdijk. Maar vo|gend jaar, in 2008, zwaait

Henk den Duijn af na twaalf iaren dienst. ,,Het was niet alt i id makkeli jk, maar des te inspirerend' Burgervader zijn

in zo'n schitterende gemeente verveelt echt geen moment!"

"We zijn een welvarende $emeente, met

vold.oende reserves en voorzienin$en"'

z'n kerkdorpen en stadjes tot een eenheid te sme-

den. Het is de kunst -  en tevens de ui tdagtng -  om

bestuur l i jke aanstur ing op dezel fde leest  te

schroeien met als ui tgangspunt,  e lke burger en

kern gel i jk .  Geen makkel i jke opdracht '  waf l  e l l (e

kern heeft zi jn unieke identi teit  met verschi l len in

rel ig ie,  bevolk ing enzovoort  De organisat ie van

ker-ncontacten i t  in d., .  erg belangri jk '  minimaal

eén maal per jaar.  We beginnen dan in de middag

met een bedri j Ísbezoek en 's avonds komt de bte-

volking aan het woord Wat speelt er? Op het 9e-

bíed án woningbouw, middenstand' subs)des

Naast beleid ui tdragen is het voor ons erg belang-

ri jk deze avonden signalen op te pakken " Met be-

houd van identi teit  streven naar eenheid' dat was

Jà *.nt  en in verschi l lende zaken is dat inmiddels

Juidel i jk zichtbaar'  Zoals bi j  het gehandicapten

platÍorm Moerdi jk, de ouderenorganisatie'  sport-

.u.n. t .nt .n ais de wielerronde'  voetbal toer-

nooien -  op ondernemersvlak -  ondernemersverenl-

; ; ; ; ;  Ri lemaal voorbeelden waarbi j  de verschi l-

Énáe kernen samenwerken'

Recapitulerend
ien teïugol i t  op ruim t ien jaar bestuurderschap

van Moerdr lk stemt Den Dui ln voornamel l lK posl-

t ief .  "We zi jn een l ' , 'elvarerde gemeente' met vo-l-

doende reserves en ' ,oo'z en ngen Erg belangr i jk

om de Íacr l r te ' 'e-  .oc 'a e (ernen in stand te nou-

den. Daa-.oc'  >:Ê::-  . 'e ee^ prror i ter tenl i ls t  op

met vo qê-:  : - :  . "a: : -  - \a 'aceïten aÍs onder an-

de'e sc-: :  .a 'a '  ? '  l>: ' : -  ^-  Ccenstand'  p inau,-
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Een typer ing van Moerdi jk k l inkt  u i t  de mono van

Àrrg"*""rtá, Henk den Duiin ds de beschrrlving in

een-goede reisgids. "Het is een schitterende ge-

r".Àt..  Als ie hier een weekie door de polder

f ietst en een bezoekie brengt aan de unieke histo-

r ische kernen, k i lk  je de ogen ui t  Tevens worol

Moerdi jk aan drie zi lden omgeven door water '  me:

' . - -aa-.  ! '  : - -a=- ' - -"=- :Ë-"-^ l  Moerdl lK
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Gelegen tussen Antwerpen en Rotterdam heeft Moerdijk een enorm

gemeentebestuur daar optimaal invull ing aan te geven. "Uitdagend,

begint bij een bruisende economie," aldus wethouder Ada Grootenboer.

Wethouder Economische Zaken Ada Grootenboer

'Economie is de motor

De enthousiaste wethouder was nog maar net haar
tienerjaren ontgroeid, toen haar polit ieke ambitie
boven kwam drijven. AIs 23-jarige zat Ada Grooten-
boer in de gemeenteraad van Willemstad en kort
daarna werd ze zelfs bestuurder. Van haar gezin wel
te verstaan. "Een goede basis, want als moeder en
echtgenote moet je van alles regelen." In 1999
maakte ze haar polit ieke rentree als raadslid in Moer-
dijk, om in december 2003 samen met Ab Bienefelt
de oortefeuil le Economische Zaken te beheren.
"Maar parttime wethouderschap is niet ideaal,"
aldus Grootenboer. "Daarom bekleed ik vanaf 2006
de functie zelfstandig. Elke dag weer met veel ple-
zier."

Ongekende variëteit
Als grootste gemeente van Noord-Brabant - qua op-
pervlakte - heeft Moerdijk alles te bieden. Aan on-
dernemers en inwoners. "Er is ook een vri j duideli jke
scheiding tussen het oosteli jk en westeli jk gebied in
de gemeenten," legt de wethouder uit. "Het ooste-
lijk gedeelte is voornamelijk verstedelijkt met een
grote industriële sector, de westkant huisvest vooral
de agrarische en recreatieve sector. Om een goede
invull ing te geven aan de juiste opbouw van de ge-
meente is structureel overleg met alle partijen onont-
beerlijk. We hebben dan ook regelmatige overlegmo-
menten met de Industriële Kringen, het Agro Plat-
íorm, Recreatie & Toerisme en detailhandelverenigin-
gen. Onze intentie is te kijken of er concrete invull ing
aan de wensen van de verschillende partijen kan
,'.,orden gegeven, want we willen zo veel mogelijk de
cndernemers van dienst zijn. "

Port ofBrabant
lvtet de strategisch unieke ligging tussen Rotterdam

s^ Antwerpen, is het begrijpelijk dat het Rilk het ge-
: ed industrieel optimaal wil benutten," vervolgt
3'mtenboer. "De ontsluiting is perfect. Met moge-
,<-eden via rails, weg, diep vaarwater en buisleidin-
t ' Industrieterrein Moerdijk is met 2.300 hectare

-. 
mposant terrein, toch zetten het Rijk en de pro-

, '-ce vorig jaar sterk in op de ontwikkeling van nog
:e-s ruim 600 hectare rn Moerdijkse Hoek onder de
-êê- Port of Brabant. Daar waren wij echter fel op
'letre. en na onderzoek bleek dat voortreffelijk invul-
rir <an worden gegeven aan de ondernemersbe-

-r:€-:e door eerst braakliggende gedeeltes op huidige

van de samenleving'
industrieel potentieel. De taak aan het

want een goed woon- en werkklimaat

"Die grote variëteit en de positieve
impact die bedrijvigheid meebrengt,

mag best meer worden uitgedragen."

terreinen op te vullen." Slechts voor de logistieke
sector bleek er een nieuwe ruimtevraag van 150 hec-
tare. De gemeente heeft duidelijk aangegeven alleen
medewerking te zullen verlenen aan de vestiging van
een logistiek park als daaraan een duideli jke kwali-
teitsimpuls voor de gemeente gekoppeld is.

Imago
Tot slot benadrukt Grootenboer dat een bloeiende
leefgemeenschap begint bij een florerende econo-
mie. Volgens haar de motor van de samenleving.
"Als die op volle toeren draait, loopt alles goed.
Rondom bedrijvigheid vormen zich woonkernen met
alle voorzieningen van dien. Er wordt nog te vaak
gekeken naar industrie als vervuiler of boosdoener.
Maar Moerdijk is meer dan zware industrie, de be-
drijvigheid is enorm divers en de recreatieve sector
groeit. Die grote variëteit en de positieve impact die
bedrijvigheid meebrengt, mag best meer worden uit-
qedraqen. "



Bedrijfscontactfunctionarissen Maarten Mulder en Joy Peters

'Bedrijfskompas binnen de
gemeentel|ke organisatie'

Richting aangeven voor bedrijven binnen de gemeenteli jke organisatie. Daarnaast ondernemerswensen signale-

ren en vertalen naar de ontwikkeling van een optimaal ondernemersklimaat. "En daarvoor is een frequent en

goed contact met het bedrijfsleven onontbeerli jk," aldus Maarten Mulder en Joy Peters, bedrijfscontactfunctiona-

rissen in Moerdijk.

"Bi jna zeven jaren ben ik nu het eerste aanspreek-
punt voor het bedri j fsleven. Met betrekking tot al le
vragen, omtrent vestiging, starten, uitbreiding, stop-
pen, herplaatsing...  als bedri j fscontactÍunctionaris
ben je voor bedri jven wegwijzer binnen de gemeen-
tel i jke organisatie," aldus lvlaarten Mulder. Met de
uitbreiding van zi jn takenpakket ontstond de be-
hoefte tot extra ondersteuning in de uitoefening van
zi jn ambt. En die werd mei 2007 intern gevonden in
de persoon van Joy Peters, voormalig klantmanager
op de afdel ing Sociale Zaken. Peters: "we nemen
bedri jven aan de hand. Zetten ze op de goede plek
neer en zi jn ze daar klaar, dan gaan we een stat ion
verder. Ook voor de Kamer van Koophandel zi jn we
ovengens eerste aanspreeKpunt. "

Bedrijfsbezoeken
Joy Peters ziet het bezoeken van bedrijven als voor-
naamste priori teit  in haar nieuwe betrekking. "Van-

zelfsprekend om het door Maarten opgebouwde
netwerk goed te leren kennen. Voor ondernemers is
het prett ig als wij  naar ze toekomen, om feel ing te
kri jgen met het bedri j Í .  Mochten ze dan eens een
vraag hebben of een probleem, dan kunnen we ons
veel beter in de situatie inleven. Ter plekke lukt dat
veel beter dan van achter het bureau." "Het is
noodzakeli lk om als gemeente betrokkenheid te
tonen," vult  Mulder aan. "En daarom bieden we een
uitgebreid pakket aan dienstverlening; bedri jven
kunnen ons alt i jd bel len. We staan open voor al le
vragen, maar moeten soms ook 'nee' verkopen.
Vaak is dat inherent aan de regelgeving, maar we
zi jn daar heel duidel i jk in. Liever een negatief ant-
woord dan een loze belofte."

Om tafel
Om ondernemerswensen richting het bestuur te ver-
talen, zitten Mulder en Peters frequent met wethou-
der Economische Zaken Ada Grootenboer om tafel.
"Op zoek naar winst voor bedrijven, maar soms ook
om polit iek draagvlak voor bepaalde plannen te cre-
eren die in het ambtenarenapparaat bli jven steken,"
stelt Mulder. Peters vervolgt: "vanzelfsprekend zijn
ook de Industriële Kringen, de agrarische sector, de
Ondernemersverenigingen en Horeca Moerdijk struc-
turele gesprekspartners. In het streven naar een opti-
maal ondernemersklimaat zijn hun opvattingen van
wezenli jk belang." Maar Mulder en Peters wijzen

"Het is noodzakel i jk om als
gemeente betrokkenheid te tonen."

ook op het belang van het samenwerkingsverband
binnen de REWIN; het Regionaal Werkgelegenheids
Insti tuut. "Achtt ien Brabantse gemeenten stel len
zich hierin ten doel zoveel mogeli jk bedri jvigheid
West Brabant binnen halen. Vanzelfsprekend probe-

ren wij  in eerste instantie bedri jven naar Moerdi jk te
halen. Maar als hier geen mogeli jkheden zi jn, moe-
ten we ze toch voor de regio zien te behouden."

Laagdrempelig
Als team hopen Mulder en Peters de dienstverlening
richting bedrijven verder te ontwikkelen. "Te begin-
nen met het digitale loket. Aanvragen moeten sim-
pel kunnen worden ingediend en onze internetsite
moet als eerste portaal dienen om met ons in con-
tact te komen. En daarin onder andere fungeren in
onze wens de laagdrempeligheid nadrukkeli jk te
profi leren. We staan ten dienst van het bedrijfsleven,
dus ondernemers moeten zeker niet schromen con-
tact te zoeken. "





Made in Zwotte & Kampen

"Andernemers vornen de spi l  van de gemeente, die moet
je zo goed mogel i jk bedienen. Maar -  notuurl i jk -  ook de
ruimte bieden."

Zwo[[e en Kampen zi in succesvol le steden
waarin het buitengewoon prettig wonen, wer-
ken en leven is.  Gemeenten waarvoor wethou-
ders Economische Zaken Mart in Kno[ (Zwot le)
en Mark Markusse (Kampen) dan ook met
bijzonder veel plezier - en vol overgave - wer-
ken. "Zwo[[e is een geweldige stad om te onder-
nemen," vertel t  Mart in Knol ,  "en daar bl i lven
we ons keihard voor inzetten door te streven
naar opt imale randvoorwaarden. De gemeente
werkt dan ook vanuit een vastgesteld econo-
misch beleid,  met dr ie betangr i jke pi j lers:  be-
schikbaarheid van bedr i jventerreinen, een ge-
zond funct ionerende arbeidsmarkt  en bereik-
baarheid." Eén van de krachten is dat Zwolle
zich ook speci f iek r icht  op de kleine bedr i iven
en ten koste van alles wil voorkomen dat die
minder aandacht kr i jgen dan de grote.  "Want

Wethouders Economische Zoken Mart ín Knol  iZ, ' ,a: :e e '  ' , ' : '< lv lsrkusse (Kompen)

'Zw o[[e- Kam pen Netwerkstad :
grenzeloos steden beleid'

ledere stad is onlosmakeliik verbonden met haar omgeving. Door het aangaan van samenwerkingsveóanden tussen stad en regio

worden de ontwikkelingskansen vergrooL Vanuit die gedachte sloegen Zwolte en Kampen de handen ineen en ontstond Zwolle-

Kampen Netwerkstad. "Een uitstekende, uitvoeringsgerichte samenwerking," oordelen de wethouders, "vaaóii - aan de hand van tien

boegbeelden - ambities voor de toekomst worden waargemaakt."

de kleint ies van nu zi in de reuzen van de toe-
komst,"  a ldus Knol .  "WeI is verbeter ing nodig
op het punt van dienstver lening. Nog steeds
zi in procedures om zaken te bewerkstel l igen
veel  te lang. Processen moeten snel ler  en
regels vereenvoudigd."  Het contact  met de
ondernemers daarentegen omschr i j f t  de wet-
houder als goed. Op regelmat ige basis bezoekt
hi j  bedr i jven. Daarnaast is sprake van structu-
reel  over leg met de diverse ondernemersvereni-
gingen. "Het beste instrument om voel ing te
houden met het bedr i l fs leven. Dan hoor je

daadwerkel i jk  wat er speel t .  Informat ie ui t
eerste hand, waar ikveel  mee kan."

Optimaliseren van dienstvertening
En die insteek slui t  nauw aan bi j  de speerpun-
ten waar Kampen de komende jaren stevig op
inzet.  "Het nèg meer bevorderen van de econo-
mie en werkgelegenheid,"  [ icht  Mark Markusse
toe, "en dan vooraI  door te investeren in onder-
nemers.  Bi jvoorbeeld door het opt imal iseren
van onze dienstver lening. Begin volgend iaar
beschikt  Kampen over een Bedr i jvenloket,  één
centraaI aanspreekpunt,  waar bedr i iven nage-
noeg met a[  hun vragen terecht kunnen. Duide-
l i ik ,  helder en -  heel  belangr i ik  -  een stuk sne[-
ler .  Ondernemers vormen de spi I  van de
gemeente,  d ie moet je zo goed moget i jk  bedie-
nen. Maar -  natuur l i jk  -  ook de ruimte bieden."
Daarnaast benadrukt  Markusse dat goede com-
municat ie tussen ondernemend Kampen en de
gemeente van wezenl i jk  belang is om tot  een



vruchtbare samenwerking te komen. Daarom
ontmoet hi j  op zeer regelmat ige basis het be-
dr i j fs leven. "Zo vindt veelvuldig over leg plaats
met de verschi t lende ondernemersverenigingen
en leg ik diverse bedr i j fsbezoeken af .  Open
staan vooÍ de wensen en ideeën van onderne-
mers,  op de hoogte bl i jven van al les wat speel t
en eventuele knelpunten en moget i jkheden
signaleren. Investeren in contacten en samen-
werkin g bevorderen. Bui tengewoon betan gr i ik ,
zo ook met de gemeente Zwo[[e."

Kansen benutten
Want stedel i jke ontwikkel ingen eindigen niet
bi f  de grenzen van een stad. Vandaar dat de
gemeente Zwol le en Kampen samenwerken ten-
einde gezament i ike kansen voor de ontwikke-
l ing van de regio opt imaal te benutten. Om de
doelstel l ingen van Zwol le-Kampen Netwerkstad
te reat iseren is de organisat ie opgebouwd ui t
een Programmabureau, een Secretar isover leg
en een aantal  projecten met ieder hun eigen
pro. iectorganisat ie.  Maar ook een Stuurgroep,
die de samenhang tussen de verschi [ [ende pro-
jecten bewaakt,  kaderstel lend en beslui tvor-
mend is.  Hier in hebben onder meer Mart in Knol
en Mark Markusse zi t t ing.  Beide zi jn bui tenge-
woon enthousiast  over de samenwerkingsover-
eenkomst tussen de steden. "Onderl ing weten
waarmee we bezig z i jn,  kennis en ervar ing ui t -
wisselen en elkaar ondersteunen. Zwotte heeft
bi jvoorbeeld een f inanciële bi jdrage geleverd
aan de ontwikket ing van de Zuiderzeehaven in
Kampen. Een haven -  met een f t inke lap indu-
str ieterrein -  d ie voor jaat  2oo7 in gebruik zal
worden genomen. Want waar moget i jk  b iedt
natte industr ie ook weer mogel i . ikheden voor
Zwol le.  Een win-win s i tuat ie dus. En zo [eidt  de
netwerkstad -  op ta l  van gebieden -  tot  extra
kracht en ontwikkel ingsmoget i lkheden. Bi jvoor-
beeld op het gebied van wonen en werken -  de
gemeenten voeren gezamenl i ik  acquis i t iebeleid
' , ,oor de bedr i jventerreinen - ,  verkeer en ver-
, 'oer,  voorzieningen, de fysieke leefomgeving
Ên onderwi js."  Genoeg ambit ies dus, die
, , ,orden ui tgevoerd aan de hand van t ien boeg-
:eelden: de betangr i jkste projecten waar de
.amenwerking zich op zal  r ichten.

"Zwol le is een

bli jven we ans

Made in Zwolle & Kampen
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Made in Zwolle & Kampen

Wethauder Ruimtel i ike Ordeninq Bert  Baermaf l

"Kampen is de ideale ptek om te
wonêÍt, werken en recreëren"
Kampen bruist. Van woningbouw tot bedriivigheid, van infrastructurete tot ecologische verbeteringen. Het nieuwe Kampen wordt een

welafgemeten combinatie van het historische bolwerk in een modern jasie. Wethouder Ruimtelijke Ordening Bert Boerman is trots op

de nieuwe plannen. "Er staat heel wat op stapel dat onze stad economische, sociale en culturete impulsen geeft."

Boerman is Kampenaar in hart en nieren. Hij woont er
sinds zijn zesde jaar, was zes jaar raadstid en aanvaardde
april zoo6 het ambt van wethouder Ruimteli ike 0rdening.
"lk noem het liever ruimtetijke ontwikketing, want het
aantal projecten dat we tussen nu en 2o3o willen reatise-
ren geeft Kampen enorm veel nieuw potentieel. Zonder
onze vertrouwde identiteit te vertiezen natuurtiik. Miin
ambitie ats wethouder is wezenli ik biidragen aan een be-
tere samenteving. Waarbij het creëren van werkgelegen-
heid en de economische voortgang net als een goede

woon- en leefomgeving van belang zijn. Wat we bewerk-
steltigen is best uniek."

Luxe positie
Kampen zit in een luxe positie wat betreft ruimte en lande-
tilkheid, wat door verschillende proiecten een optimale in-
vutling krijg. Boerman: "neem de woningbouwopgave, de
circa 5o.ooo inwoners in zoo6 moet groeien naar 6o.ooo
in zo3o. Deels veroorzaakt door de groei van de autonome
bevolking en een regionale taakstetling, deels zal de
ontwikkeling van bedriiventeneinen nieuwe inwoners
aantrekken. Infrastructureel praten we natuurlijk over de
aanleg van de Hanzetijn, de directe treinverbinding van
het westen naar het noorden, die door Kampen loopt en
waaryoor we een modern station bouwen. Van oktober tot
december zoo6 wordt gewerkt aan een derde riistrook
aan de N5o tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-
Zuid. Uiterti jk in zozo moet de N5o een A5o zijn met vier
banen. De bereikbaarheid van Kampen en de doorstro-
ming van het verkeer rondom wordt daardoor nog beter."

lJsseldelta
Samen met Zwotle en de provincie Overiissel wordt veel
geïnvesteerd in het gebiedsontwikkelin gsproiect lJ sset'
delta. "Het plan bestaat uit twee delen: de comptexe
herinrichting van het gebied ten zuidwesten van Kam-
pen; Usseldelta Zuid, en de herinrichting van het Natio-
naal Landschap tussen Kampen en Zwolle; Ussetdetta
Noord. In Ussetdetta Zuid creëren we een bypass van de
llssel langs Kampen richting het Drontermeer, om het
gebied ook in de toekomst te vrijwaren van overstromin-
gen door de l lsset. Daarnaast biedt het mogetiikheden
voor waterrecreatie. een diversiteit aan woonmilieus en
natuurontwikkeling. Het is een betangrijke schakel in de

"Het aantol  proiecten dat we tussen f iu en 2a3o wi! len

real íseren geeft  Kampen enorm veel  n ieuw potent ieeÍ ."

keten van ontwikkelingen die gezichtsbepatend zijn
voor het'nieuwe' Kampen."
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Burgemeester Peter Rehwinkel van de qemeente Naarden

"Een veelziidige stad met legio
mogelijkheden"
"Het is goed wonen, werken en recreëren in Naarden. En dat maakt het burgemeesterschap van deze schitte-

rende gemeente een uitdagende functie." Peter Rehwinkel steekt zijn liefde voor de oude vestingstad niet onder

stoelen of banken. "Tussen de grote steden en toch middenin het groen; dat maakt Naarden zo uniek.',

Uit het CV van Peter Rehwinkel bl i jkt direct zi jn
verregaande pol i t ieke ambit ie. Part icul ier secretaris
van minister Ritzen (Onderwijs en Wetenschappen),
l id van de Tweede Kamer van 1995 tot 2002,
ondervoorzit ter in de Parlementaire Enquêtecom-
missie Bouwnijverheid; slechts enkele functies die
de PVDA'er bekleedde. Sinds 2004 is hi j  de ambit i-
euze burgemeester van Naarden. "Mijn l iefde voor
de stad dateert al van lange t i jd terug, " aldus
Rehwinkel .  "De ideale mix van cul tuurhistor ische
waarden en dynamische bedr i jv igheid v ind ik
fantastisch. Als ambassadeur van Naarden ben ik in
staat mensen te wijzen op de vele - ook minder
bekende -  mogel i jkheden."  De burgervader z iet
zi jn l idmaatschap van de Eerste Kamer in dat op-
zicht  a ls groot voordeel .  "Doordat ik nog elke dins-
dag naar Den Haag reis, ben ik nauw betrokken bi j
de besluitvorming van bovenlokale issues. Zoals de
besl issing omtrent een gemeentel i jke her indel ing.
Dicht bi j  het  vuur kan ik de Naardense belangen
natuur l i jk  een stuk daadkracht iger behart igen. "

Centrum van creativiteit
Naarden promoten vergt  n iet  veel  inspanning,
volgens Peter Rehwinkel. De jaarl i jkse opvoering
van de Mattháuspassion in de Grote Kerk, het
Internationale Fotofestival,  thuishaven van Jan des
Bouvr ie,  rustplaats van wi jsgeer Comenius en van-
zelfsprekend de alom bekende Vestingswerken.
Rehwinkel :  " typisch Naarden. Maar Naarden is
meer, veel meer. Zo zul len we in de jaren 2008,
2009 en 2010 onderdak bieden aan de World Press
Photo verkiezing. Wat ons nóg nadrukkel i jker pro-
f i leert als fotohoofdstad. Ook de creatieve media-
ui tv loeisels van Hi lversum missen hun ui twerking
niet. Zo is Sky Radio hier gevestigd en enkele toon-
aangevende ui tgever i jen verspreiden vanui t
Naarden diverse magazines over heel  Neder land."
De creatieve sector viert dus hoogti j  in de vesting-
stad, wat wordt geruggensteund door de hoog-
staande cul inaire mogel i jkheden, het grote aantal
Interieurontwerpers - en meer. Rehwinkel: "als
gemeente zoeken we de ju iste balans in het winke-
laanbod voor een nog grotere aantrekkingskracht.
Dat vraagt om structurele samenwerking met
ondernemers in een plat form voor de detai lhandel .
Zodat het in Naarden naast cul tuurhistor isch goed
toeven, ook inspirerend winkelen is."

"Mijn liefde voor de stad dateert al van lange tijd terug,"

aldus Rehwinkel. "De ideale mix van cultuurhistorísche waarden

en dynamísche bedrijvigheid vind ík fantastisch."

Wonen en werken
Naarden combineert de stedelijke nabijheid van Am-
sterdam en Utrecht met behoud van het groene karak-
ter. "ln de vesting zelf, maar natuurlijk ook met het
Naardermeer gebied en de uitlopers van de Utrechtse
heuvelrug," verklaart Rehwinkel. "Om die betrekkel i jke
rust te garanderen, zijn we druk doende de Vesting
Visie te ontwikkelen. Waarbij de keuze wordt gemaakt
tussen een verkeersvrij of een verkeersluw model. Be-
langri jk voor de leefbaarheid en de ondernemers."
Want naast fi.1n wonen benadrukt de burgemeester
dat het in Naarden ook erg prettig ondernemen is.
"Voor huisvesting zijn we in het bezit van grote mo-
derne bedrijventerreinen - waarop het Keurmerk Veilig
Ondernemen van kracht is - strategisch gelegen aan
de A1 en de spoorwegader Amsterdam-Utrecht-
Amersfoort. Enkele grote spelers als Pokon/Chrystal,
Givaudan en Hagemeijer kozen daarom hier hun do-
mici l ie." Een goed voorbeeld voor anderen. "Want,"
besluit  Rehwinkel, " in de lange l i jst van Naardense ei-
genschappen, mag het goede ondernemingskl imaat
zeker niet ondersneeuwen.

Gemeenteff""ra"n 
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Wethouder Economische Zaken Gerard Boekhoff van de qemeente Bussum

'Door samenwerking optimaal
inspelen op ontwikkelingen'
"Wat betreft lopende zaken heb ik constructief overleg met ondernemers. Maar om in een vroeg stadium

signalen op te vangen, is structurele samenwerking noodzakeli jk." De Bussumse wethouder van Economische

Zaken Gerard Boekhoff venti leert één van zijn belangrijkste speerpunten daadkrachtig. "Door expertise van

ondernemers samen te brengen met de gemeenteli jke, beleidsmatige visie, kunnen we effectiever inspringen op

ontwikkelingen."

TBussum

"Het is van belang Bussum op de kaart te zetten. Daarvoor is het

beeld dat mensen hebben interessant. maar vooral; welk beeld

wordt nagestreefd."

Contact
Zo hecht Boekhoff veel waarde aan het intermense-
l i jke contact, dat hi j  erg belangri jk acht voor een
goede ontwikkel ing van Bussum. "En ik maak me er
hard voor dat te optimaliseren. Vanzelfsprekend zit
ik met verschi l lende part i jen om tafel,  zoals de Bus-
sumse Ondernemings Raad en het Bussums Winkel-
hart.  Maar ik vind dat het beter kan, gestructureer-
der. Dus niet al leen aankloppen met problemen,
maar met elkaar meedenken. Dat hebben we ook
opgenomen in het col legeprogramma onder de
noemer 'De inwoner met kennis van zaken'. Waarin
we personen - en dus ook bedri jven - aansporen om
gezamenli jk met de overheid te denken over de
beste oplossingen. Bussum biedt voldoende moge-
l i jkheden, maar daar moet wel op juiste wijze invul-
l ing aan worden gegeven." De wethouder refereert
bi jvoorbeeld naar de herontwikkel ing van het win-
kelgebied De Nieuwe Br ink,  de invul l ing van be-
schikbare ondernemersruimte en het in kaart bren-
gen van de verkeersproblematiek. "Maar ook city-
marketing. Het is van belang Bussum op de kaart te
zetten. Daarvoor is het beeld dat mensen hebben
interessant, maar vooral;  welk beeld wordt nage-
streefd. En op welke wijze valt  dat te bewerkstel l i -
gen. Er zi jn meerdere part i jen voor nodig om tot
een constructieve oplossing te komen."

Centrumfunctie
Karakteristiek voor Bussum is het gedifferentieerd
winkelbestand met leuke winkels op gebied van
mode, trends en vele special ist ische producten.
Waarmee het zich onderscheidt in het Gooi. "En

een regionale centrumfunctie vervult ," stelt  wet-
houder Boekhoff.  "Maar vanzelfsprekend hebben
we ook voldoende lokale bedri jvigheid. Een bedri l-
venterrein als De Nieuwe Vaart huisvest bi jvoorbeeld
ondernemers wiens dienstverlening is gericht op
Bussum. Bovendien worden afspraken gemaakt bin-
nen het structureÍe samenwerkingsverband van de
negen gemeenten uit  de Gooi- en Vechtstreek. "Die

vroeger well icht met de ruggen naar elkaar toe
stonden, maar de laatste jaren duidel i lke afspraken
maken over economisch en sociaal beleid binnen de
regio. En dus ook bi jvoorbeeld over welke bedri jvig-
heid we waar wil len. Zo kunnen we ons als gebied
sterker en aantrekkel i jker proÍ i leren; en daar varen
we al lemaal wel  b i i . "

Toen Gerard Boekhoff in 2005 voor het eerst werd
gepolst naar zi jn pol i t ieke ambit ie, had hi j  niet ge-
dacht begin 2008 al bi jna twee jaar wethouder-
schap achter de rug te hebben. "Als directeur van
de Nierpatiënten Vereniging Nederland werd inhou-
del i jk veel gevraagd van mijn sociologische en be-
stuurskundige achtergrond. lk zat ook in de werk-
groep Volksgezondheid en l iep in het dageli jks leven
mensen tegen het l i j f  die in mij  een geschikt lokaal
pol i t icus zagen. Dat er in de raad vooral op inhoud
werd beoordeeld - ook aan opposit iezi jde - deed me
besluiten de uitdaging aan te gaan." De PvdA zette
BoekhoÍf bovenaan de l i jst en de succesvol le verkie-
zingen le idden hem naar het wethouderschap.
"Meer dan een ful l t ime funct ie l  Met Economische
Zaken en Sociale Zaken maar ook met Mil ieu, Ver-
keer en Financiën in portefeui l le; terreinen waarvan
ik vind dat ze enorm veel raakvlakken hebben. Mijn
functie is daarom elke daq weer enorm interes-
sant. "
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'Het Gollege moet benaderbaar zijn voor

Een schitterende gemeente waar het prettig toeven is voor burgers en bedrijven. Burgemeester Hans van der Sluijs komt

superlatieven tekort als hij 'zijn' Maarssen beschrijft. "Als Gollege willen we dit ook voor de toekomst waarborgen. Dat

vereist een goede communicatie en transparantie naar zowel ondernemers als inwoners."

ondernemers en burgers'

g: d: Burgemeester zijn is een veelomvattende
ry i l -

tunctie, waarin met name goede samenwer-
king met vele verschil lende parti jen aan-

soreekt. Niet zelden treed ik op als bemiddelaar.
Erg uitdagend, maar bovenal van groot belang.
Daarnaast kan ik op lokaal niveau nog invloed uit-
oefenen op de besluitvorming. Collectief het hele
traject meemaken vanaf idee tot aan uitvoering.
Dat geeft me veel voldoening." Hans van der Sluijs
vertelt gepassioneerd over het burgemeester-
schap. Al ruim 23 jaar vervult hij de rol van burger-
vader. Sinds 2003 van de gemeente Maarssen, na
eerdere ambtsoeriodes in Hazerswoude en Noord-
wijk. "Als burgemeester wil ik me niet opsluiten in
een ivoren toren. Het is belangrijk om benaderbaar
te zijn."

Zichtbaar dichtbi j
De benaderbaarheid van gemeentebestuurders is
zelfs vastgelegd in het Collegeprogramma onder
de noemer 'ZichtbaaÍ Dichtbij'. Van der Sluijs legt
uit hoe daar invull ing aan wordt gegeven: "transpa-

rant zijn en niet schromen om naar buiten toe op
te treden als vraagbaak, voor iedereen. Zo zijn we
bijvoorbeeld als voltall ig bestuur aanwezig bij in-
formatieavonden en ander soort bijeenkomsten."
Bedrijven weten volgens de burgemeester zelf
vaak wel de weg. "Zij gaan vaak direct naar de
desbetreffende wethouder oÍ - als het om veil ig-
heid of vergunningen gaat - naar mij. Dat is goed;
bedrijven moeten vaste aanspreekpunten hebben."

Diversiteit
Van der Slui js wordt geïnspireerd door de diversi-

teit  van de gemeente Maarssen. Met kleine dor-
pen, de stedel i jke kern Maarssenbroek en de lan-

del i jke gebieden. " ln de ruimtel i jke toekomstvisie

heeft de gemeente besloten dat de groene omge-

ving behouden moet bl i jven. Dus ruimte voor wo-

ningbouw of uitbreiding van bedri jvigheid is uitge-

sloten. Als burgemeester ben ik verantwoordel i jk

voor handhaving. Van de bouwwetgeving, de uit-

voering van de bestemmingsplannen, mil ieuregels,

verordeningen en vergunningen. Het raadspro-
gramma schri j f t  voor 'zonder aanzien des per-

soons',  daar zi jn bedri jven niet alt i jd even bl i j  mee.

Maar," vervolgt de burgervader, "Maarssen is zeker

niet overdreven regelzuchtig, dus er zijn genoeg
mogeli jkheden om tot goede oplossingen te
komen."

Vei l igheid
Ook hoog op de agenda van B&W staat het item
veil igheid. "Ten eerste verkeersveil igheid, waar
door de reconstructie van wegen invull ing aan
wordt gegeven. Het algehele gevoel van veil igheid
ligt best hoog in Maarssen, vooral door als ge-
meente te laten zien dat je daar echt mee bezig
bent," aldus Van der Sluijs. Over de bedrijÍsmatige
toekomst is hij positief: "Maarssen biedt onderwijs
op alle niveaus, waardoor bedrijven in de toekomst
van goed gekwalif iceerd personeel kunnen worden
voorzien. Daarnaast moeten we als gemeente
goed luisteren naar de wensen van bedrijven en
samenwerken met Utrecht en andere randgemeen-
tes om voldoende mogeli jkheden te bieden. Als
regio zijn we economisch erg aantrekkeli jk, het is
zaak daar het ootimale rendement uit te halen."
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'Kwaliteit van de woon- en
werkomgevi ng perfectioneren'

De oude waarden van de Vechtstreek behouden en aansturen op een kwalitatief betere omgeving. Wethouder BeÉ Nagel ziet

er op toe dat deze ontwikkeling na wordt gestreefd. "En dat kan door allerlei voorzieningen te bieden zonder het milieu aan te

tasten. Breukelen maakt deel uit van de 'groene long'in een overbevolkte Randstad. Dat moeten we niet alleen waarborgen,

daar moeten we zelfs meer voordeel uit haien!"

et voorjaar van 2006 betekende voor Bert
Nagel - in het dagelijks leven agrariër en do-
cent economie - een nieuw hoofdstuk in ziin

politieke carrière. Na wethouderschap in Nederhorst
den Berg en Wijdemeren, deed zich de mogelijkheid
voor in Breukelen als wethouder aan de slag te gaan.
Een veelzijdige functie met Financiën, Milieu, Recre-
atie & Toerisme, Onderwijs en Verkeer & Vervoer in
de portefeuille. "Allen onderdelen die bij kunnen dra-
gen aan een kwalitatief nog betere leefomgeving.
Breukelen is een mooi leefdorp, dat moet worden be-
houden door een stuk verduuzaming. Dat is mijn
doel."

Toerisme
Een belangrijke ambitie ziet de wethouder in het toe-
ristisch profileren van Breukelen. Het Vechtland-
schap, de Loosdrechtse Plassen met buitengebieden
en jachthavens; volgens de wethouder een paradijs
voor de natuurliefhebber en de recreant. oo wiens

wensen moet worden ingespeeld. "De
voozieningen voor toeristen kunnen een stuk worden
verbeterd. Zoals rond het marktplein, waar eigenlijk
alle winkeliers zich vestigen. De parkeergelegenheid
en recreatiemogelijkheden moeten daar optimaal zijn.
Ondernemers kunnen hier economische voordelen uit
halen." In regionaal verband is de Nieuw Hollandse
Waterlinie - genoemd naar de belangrijkste verdedi-
gingslinie uit de Nederlandse geschiedenis - met zijn
forten en schuilplaatsen een geweldige trekpleister.
De aanliggende gemeenten plus provincies Utrecht
en Noord-Holland werken nauw samen om dit te ex-
ploiteren. Nagel is zelf vice voozitter van een ander
samenwerkingsverband; Plassenschap Loosdrecht
en Omstreken. "Hierin werken de gemeenten Breuke-
len, Wijdemeren en Loenen samen. Om evenemen-
ten, recreatiemogelijkheden en watersportzaken te
regelen. Typerende kenmerken voor het gebied en
ook voor Breukelen dus van wezenlijk belang."

Bereikbaarheid
Breukelen staat aan de vooravond van de nodige in-
frastructurele hezieningen. Het moet de toegankelijk-
heid voor woon- en werkverkeer vergroten. "De be-
drijventerreinen Keulschevaart, Breukelervaart en
Merwedeweg liggen natuurlijk voortreffelijk aan de A2
en aan het spoor. Aan beide zijn structurele werk-
zaamheden bezig," aldus de wethouder. "We vragen
van bedrijven hun werknemers te motiveren het
openbaar veryoer te gebruiken. Daarvoor overuegen
we in samenspraak met de NS de aanleg van trans-
feria. De brug over het Amsterdam-Rijnkanaal krijgt
een grote onderhoudsbeurt en gaat dus een lange
periode dicht voor auto's. Door optimale coórdinatie
proberen we de werkzaamheden zo snel mogelijk te
realiseren en daardoor de hinder tot een minimum te
beperken." Over de toekomst van Breukelen - voor
zowel bedrijven als inwoners - is Nagel uiterst posi-
tief. "Op de industrieterreinen is nog plek voor nieuwe
bedrijven of uitbreiding van bestaande bedrijven. Die
- mede door goede onderwijsvoozieningen - kunnen
worden voozien van gekwalificeerde arbeidskrach-
ten. Personeel dat graag in Breukelen woont door de
voozieningen die we treffen en de schitterende om-
geving die we waarborgen. En dus belanden we weer
bij ons uitgangspunt: de kwaliteit van de woon- en
werkomgeving optimaliseren."
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'Maatschappelijke betrokkenheid kan
Maarssen structureel verrij ken'

De vele mogeli jkheden van Maarssen duideli jk op de kaart zetten. En bedrijven overtuigen van het belang van Maat-

schappelijk Verantwoord Ondernemen. Pijlers uit het Maarssens raadsprogramma waar wethouder Jaap Verkroost zich

nadrukkelijk voor inzet. "Optimalisatie van de wisselwerking tussen het bedrijfslevên en maatschappelijke organisaties

en verenigingen kan tot een synergie leiden dat het leefklimaat van Maarssen verri jkt."

6 Stanaf 
1990 is Jaap Verkroost actief in de lokale

ë";f nolitief. Als raadslid en wethouder, een functie
W die hij sinds 2002 vervult met Welzijn, Sport &

Recreatie, Promotie Maarssen en Dienstverlening in zijn
portefeuille. "Allemaal onderdelen die betrekking heb-

ben op de leefomgeving. En natuurlijk ook het onderne-

mersklimaat," aldus Verkroost. "lk put veel motivatie uit

het optimaliseren van voozieningen en het scheppen
van de beste randvoonvaarden om inwoners en bedrij-
ven trots te laten zijn op Maarssen als thuisbasis."

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
Verkroost signaleert een nadrukkelijke maatschappelijke

behoefte aan bedrijfsmatige inmenging. "Vaak wordt ge-

dacht aan advertenties of andere financiële ondersteu-

ning. Maar er is veel meer behoefte aan expertise." De

wethouder komt met concrete voorbeelden. "Verenigin-

gen en organisaties hebben vaak enthousiaste vrijwilli-
gers met hart voor hun zaak, maar niet altijd met de ver-

eiste kennis van zaken. Een accountant kan de

financiële situatie van een vereniging analyseren en op-

timaliseren. Een PR-manager kan de uitstraling verbe-

teren. Een icter kan de automatisering op peil brengen

en daardoor processen verbeteren. Zo zip er tal van

activiteiten die van toegevoegde waarde zijn." De ge-

meente moet hierin een actieve houding aannemen vol-
gens een ambitieuze Verkroost: "voornamelijk als inter-

mediair. Partijen om de tafel brengen en laten profiteren

van elkaars mogelijkheden." De wethouder wijst op we-

dezijds belang van maatschappelijk betrokken onder-

nemen. "Bedrijven gedijen het best in een bruisende sa-

menleving, waar werknemers niet alleen goed kunnen
werken maar ook kunnen leven. In een veranderende

samenleving zijn verenigingen en organisaties gebon-

den aan nieuwe input. Daar kan het bedrijfsleven invul-

ling aan geven."

Promotie Maarssen
Maarssen maakt deel uit van de schitterende Vecht

streek, een paradijs voor cultuur- en natuurliefhebbers.

Een kenmerk dat volgens Verkroost nog veel meer

onder de aandacht moet worden gebracht. "Met de boot

of met de Íiets is het geweldig recreëren, we moeten

alleen meer arrangementen bieden om toeristen langer

in Maarssen en de Vechtstreek te houden." Dat vergt

volgens de wethouder een stukje regionale organisatie.
"ledere gemeente promoot zijn eigen dingetjes, terwijl

we als regio veel sterker staan. In het platform Bestuur-

lijk Overleg Vechtstreek (BOV), een publiekprivate orga-

nisatie met de orovincies Utrecht en Noord-Holland en

alle gemeenten aan de Vecht, praten we over de moge-

lijkheden ons gestructureerd als regio te presenteren.

De ene gemeente heeft vooral de natuur, de andere de

forten en oude schuilolaatsen aan de Nieuwe Hollandse

Waterlinie, weer andere musea of kunstgalerijen." Wat

specifieker over Maarssen constateert Verkroost veel

activiteit: "naast buitenplaatsen, musea en rondvaartbo-

ten vinden er ook vele evenementen in Maarssen
plaats. Neem de concerten op de Vecht, de popfestivals

aan de Maarsseveense Plassen, de Monumentendag

en natuurlijk traditionele braderieën en kerstmarkten.

Voor bedrijven is het aantrekkelijk zich aan culturele

evenementen te binden. In de Stichting Promotie

Maarssen wordt hiervoor door de gemeente en de on-

dernemersverenigingen de optimale invulling gezocht.

Onze slogan is 'Maarssen Gastvrij', en die kan niet wor-

den gerealiseerd zonder de participatie van bedrijven in

de samenleving."
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Wethouder Gerard van den Henqel

'VoornÍaarden afstemmen op
ondernemerswensen'
Condities scheppen die een optímale ontwikkeling van bedrijven mogeli jk maken. Speerpunt ri rêi Dê ê c .ên de gemeente

Barneveld. "Maar met behoud van onze kernwaarden," aldus wethouder Gerard van den Hengel. want.jurst oie naken Barneveld

een gemeente waar het voortreffelijk wonen, werken en recreëren is."

initiatieven om het ondenvijs beter af te stemmen op
de wensen vanuit het bedrijfsleven," licht Gerard van
den Hengel toe. "Maar ook een arbeidspool waarin
herplaatsing en omscholing van werknemers op el-
kaar wordt afgestemd. Vandaar dat Barneveld geluk-
kig een erg laag werkloosheidcijfer heeft."

Wonen en werken
Naast de hoge arbeidsmoraal heeft Barneveld een
kanenvracht meer aan pluspunten te bieden aan haar
ondernemers. "De strategische ligging in de schil van
de Randstad, goede ontsluiting via weg en spoor.
Maar ook onderwijsvoorziening op alle niveaus in Bar-
neveld zelf of de directe omgeving die gekwalificeerd
personeel garanderen. We krijgen nieuwe mogelijkhe-
den die de uitbreiding van bedrijventerreinen biedt en
zo verder," somt de wethouder op. "Voor de gemeente
is het zaak de beste condities te scheppen waarin be-
drijven optimaal kunnen ontwikkelen. En een geschikt
klimaat te bewerkstelligen zodat het in Barneveld niet
alleen prettig werken, maar ook fijn wonen is." Barne-
veld kan wat dat betreft bogen op een zeer divers
voorzieningenniveau. Van een gevarieerd winkelaan-
bod tot goed ontwikkelde gezondheidszorg en sport-
voozieningen. "Maar natuurlijk ook de heide en de
bossen met alle bijbehorende landschapsfaciliteiten,"
vult Van den Hengel aan, "waardoor het hier ook nog
eens geweldig recreëren is."

Regionaal overleg
Het landschappelijk karakter van Barneveld is zeker
een punt dat de gemeente niet verloren wil laten gaan.
Van den Hengel: "nu de Randstad uit zijn voegen
barst, willen we als regio nadrukkelijk een visie ontwik-
kelen over onze ootenties en kansen. In een samen-
werking tussen bedrijfsleven en de overheid. met als
doelstelling de behoefte op elkaar af te stemmen en
de strategische ligging gecornbneerd met de pracht
van het achlerland opbr,naai te !e.|/tte{'].' Voor Barne-
veld zelÍ wil de wetJmiaer 9firer cok Ce kernkwalitei-
ten behouden 'r,bÍ' 3*]s.r€í rtr- Ae een agrarische
gemeente e. .re *'i€r- tÊ êrr:pouv' dan ook vol-
doende toe<3-r$ :Nef,e- -ret s ee" lastige tijd voor
deze sea:r àer:r -rre F F.,reente voldoende
v3o.rr?e'fy ;t€E€ :€ s -^cvalieve concur-
€r-:€acsÍte -EEÊian -êrÊr í (áfsen op ontwikke-
m; *"a?r:r:Er k ]:aï0crt"e :!'tuur trekt mensen
&. € E rfilEr' 
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"Op eigent i jdse kracht ige manier invul l ing geven

aan het economische beleid in Barneveld."

\i eï'ïËïuro

lets betekenen voor de gemeenschap. Vanuit die ge-
dachte aanvaarde Van den Hengel op 1 mei 2006 het
wethouderschap, met in zijn portefeuille bedrijfsvoe-
ring, financiën, lokale economie, recreatie, spoÍ en
cultuur. "Politiek bloed heeft altijd door mijn aderen
gekropen," aldus de wethouder, "dit is voor mij een
unieke uitdaging. Op eigentijdse krachtige manier in-
vulling geven aan het economische beleid in Barne-
veld."

Hoog moraal
Karakteristiek voor Barneveld - en ten gunste van de
ondernemerswereld - is volgens Van den Hengel de
hoge arbeidsmoraal. "Werknemers zijn hier over het
algemeen,goed opgeleid, uitstekend gemotiveerd en
beschikken over een hoog verantwoordelijkheidsbe-
sef. Mensen voelen zich traditioneel erg betrokken bij
bedrijven - en andersom - mede vanuit hun levens-
overtuiging." In dat kader prijst Van den Hengel de
maatschappelijke betrokkenheid van de Bamevec=
ondernemers. Samen met de oemeente z - g
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Bel e id sme dewe rke r  D i  rk Klei  n

'Vei l  ig heidsproblematiek bi n nen
gemeente integraal aanpakken'
Als man van de praktijk hecht beleidsmedewerker lntegrale Veiligheid Dirk Klein vooral aan concrete resultaten - die meetbaar

zijn' De voormalig politieagent luistert nauwkeurig naar signalen van burgers en bedrijven en springt daar zo snel en adequaat

mogelijk op in, maar richt zich tevens sterk op preventie. "ln het gemeentelïk veiligheidsbeleid zit flexibiliteit. We hebben er veel

voor over om slagvaardig te zijn."

\i eïffiËï",.

"Zawel burgers als bedr i jven moeten het gevoel

hebben dat er snel  wordt  gereageerd als in de
prakt i jk  b l i jk t  dat  het ergens aan schort  op
vei l igheidsgebíed."

cameraprojecten, extra inzet van buitengewoon op-
sporingsambtenaren enzovoorts." Dirk Klein werkte
27 jaar als politieman in Amsterdam, Barneveld en
Ede; hi j  woont en leeft al jarenlang in Barneveld.
Zijn omvangrijke ervaring met de openbare veilig-
heid komt uiteraard prima van pas in zi jn huidige
werk. Een beleidsvoornemen - dat hij kwalificeert
als uiterst belangrijk - lijkt al in behoorlijke mate
waargemaakt: de burgers en bedrijven nauw be-
trekken bij het uit te stippelen beleid. "Wij streven
ernaar, een dialoog te voeren en te luisteren naar
onze 'inwoners', zowel de burgers als de bedrijven.
Die moeten het gevoel hebben dat er snel wordt
gereageerd als in de praktijk blijkt dat het ergens
aan schort op vei l igheidsgebied." Via de 17 wijk-
platforms en regelmatige overlegsituaties met inwo-
ners en bedrijven komen ontwikkelingen tot stand.
De collectieve beveiliging van bedrijventerrein Har-
selaar bi jvoorbeeld, waar inmiddels ruim 175 (!) be-
dri jven aan deelnemen. "De vei l igheid is aantoon-
baar vergroot," licht Klein toe. "Bedrijfsleven, politie,
gemeente en bevei l igingsbedri j f  MPL ontmoeten el-
kaar regelmatig; zo worden bijvoorbeeld elk kwar-
taal de criminaliteitscijfers van de politie besproken.
Daar kan op worden gereageerd, door - onder an-
dere - extra te survei l leren op inbraakgevoelige
plaatsen en tijdstippen. De resultaten van zo'n in-
tensivering worden dan op het volgende kwartaal-
overleg weer besproken en het belerd daarop aan-
gepast. Prima samenwerking dus.- In Terschuur is
eveneens een (niet al te omvangri jk) bedri jventer-
rein gevestigd. De betreffende bedrijven zijn de
mogeli jkheden voor col lect ieve bevei l iging ook daar
aan het onderzoeken.

Camera's
Ook bij klachten over graffiti. caravans die op indu-
strieterreinen worden 'gedropt en andere signalen
reageert Klein snel. "Over het algerneen hebben we
binnen onze gemeente ondemern.ogen dre erg be-
trokken zr1n bij het veilighecsce*e,c Da: xun je dan
op zo'n manier honoreren. Ee- .'e,e 're*{'e stap in
het vei l igheidsbeleid rn Ba-e.ec s .e: werken
met geavanceerde drgnae a.'trz s D"achtig om
te zien. hoe bedri.lven !c.--É 3- txr?:-e',: samen-
werken om dit mrode aLs :r,l€rgeJ. ^,: cp de
juiste plaatsen in te zea€r le Siae r,r-'= :rerigens
op industneteÍet. 3e -.a->eEa- :raa= :o 18 de-
cember 2006 '

"De politie gaat steeds meer terug naar de kernta-
ken: boeven vangen en orde handhaven. Gemeen-
ten krijgen in toenemende mate de regie van het
vei l igheidsbeleid in handen." Dirk Klein geldt, zoals
geformuleerd in het Integraal gemeentel i jk vei l ig-
heidsplan, als 'aanspreekpunt op het gebied van
veil igheid, zowel voor interne part i jen binnen het
gemeentebestuur als voor externe organisaties. Hij
is belast met het verkrijgen en analyseren van rele-
vante informatie en het vertalen van de informatie
in beleid. '  Het geciteerde vei l igheidsplan (2004-
2006) wordt op dit moment geactualiseerd.

Hoge priori teit
Barneveld heeft vei l igheid hoog op de priori teiten-
lijst staan. ïal van projecten zijn de laatste paar jaar
opgestart,  al lemaal te maken met vei l igheid. "De
raad heeft oktober 2006 een belangrijke impuls ge-
geven. Er wordt, naast de vele lopende projecten,
extra geld uitgetrokken voor de wijkplatforms, er
wordt geld ter beschikking gesteld voor


