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Geachte raadsleden,
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de bijeenkomst van het POVW S Gemeenteraadsleden woensdag 21 november
2018.
Het was een goed en open gesprek waarbij we de belangrijkste aandachtspunten met elkaar besproken hebben.
Ook is geconcludeerd dat het goed is elkaar, in ieder geval één keer per jaar, in een dergelijke setting te ontmoeten.
Wij stellen dan ook voor dit jaarlijks in te plannen. Deze keer heeft het POVW de organisatie hiervan op zich genomen
en
vragen daarom de gemeenteraad in 2019 het initiatief t o t en de organisatie van een overleg op zich te nemen.
Wij zien uw uitnodiging t.z.t. graag tegemoet!
Uiteraard is het ook belangrijk om door het jaar heen contact met elkaar te hebben. Wij als ondernemers zijn altijd
bereid t o t
overleg. U kunt ons bereiken via het secretariaat van het POVW. De contactgegevens t r e f t u onderaan dit bericht.
In de bijlage sturen wij u een overzicht van de onderwerpen waarin POVW en Gemeente Woerden samenwerken.
Hierbij treft u
ook de namen van de betrokken ondernemers S ambtenaren.
Vragen? Bel of mail ons gerust.
Met vriendelijke groet,
Monique van Breukelen

POVW
' '- 'iiĮgHwani
Platform Ondernemers
Verenigingen Woerden
@: info@pov w.nl
M: 06-24911714
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POVW
Platform Ondernemers Verenigingen Woerder

Groen = geprioriteerd

Geel = nieuw

Rood = geen prioriteit

Oranje = alleen prio indien actueel

Overzicht gezamenlijke o n d e r w e r p e n en e e r s t e a a n s p r e e k p u n t e n 2018
WERKGROEP

Deelnemers vanuit POVW

Hoofd-en sub-onderwerpen

Deelnemers vanuit Gemeente

2018 prestatiedoel:

Woerden

Update EAP 2016 / 2017 e.v. en n.a.v.

n.a.v.

Ondernemersvisie Woerden 2030

Ondernemersklimaat
1.Dienstverlening aan

Rolf Verschure

Reinard van Doggenaar

Ondernemend Woerden

David Verweij

Ol a f Ter 1 ouw

• informatiedocument E/Z voor ondernemers inzetten
• m e e r b ij b edr ijv en ove r de vlo e r ko men o m t e horen wa t

Martijn Zwiers

er speelt, door o.a. bedrijfsbezoeken, open coffee, OKW

Peter Brak

bijeenkomsten e.d.

Alex Severs

^ Opstellen gezamenlijk plan van aanpak voor website

Thorgerd van Veldhuijzen

'Woerden in Business'.

Vincent de Groot

2.Herstructurering-Schuifruimte

Rolf Verschure

Jethro Michel

o Starten projectgroepen t.b.v. 3 geprioriteerde

6 ha benodigde (schuif-)

David Verweij

I ngrid Bagge n

bed rijvent e rreine n v oor het o pstelle n

ruimte bedrijvenlocaties

Martijn Zwiers

Lennard Lindeman

herstructureringsplannen per bedrijventerrein: 1.

vinden t.b.v. herstructurering

Peter Brak

Reinard van Doggenaar

Nijverheidsweg (Kamerik); 2.Nijverheidsbuurt (Zegveld); 3.

(kwaliteitsimpuls/verbeteren

Alex Severs

Olaf Terlouw

Barwoutswaarder (Woerden)

economisch functioneren

Thorgerd van Veldhuijzen

P iete r Pa l m

Locatieonderzoek en starten traject politieke

van werklocaties)

o

besluitvorming gemeente samenwerkend met de
provincie en bedrijfsleven (POVW)
David Verweij

3.Aanbestedingen

Reinard van Doggenaar

4.Woningbouw voor werknemers

Het versnelt bouwen van betaalbare woningen /

5.Regelluwheid, vergunningen,

Remco Jutstra

best. Plannen, Omgevingswet

Lennard Lindeman

Opstellen van gemeentelijke visie. Daarbij monitoren of de
punten uit de Ondernemersvisie 2030 hierin meegenomen

Ingrid Baggen

worden.

* Woningen

Werkgelegenheid
1.Herijking Woerden Werkt

Rina Mulder

Den i se Jan se n

2018 wordt gewerkt aan nieuwe

In

Cees van Ramselaar

Gerard Kraaijkamp

koers die aansluit bij de huidige

Marlous Birkhoff (WTT)

Wil Stoof

economische arbeidsvraagstukken. Vertegenwoordiging
Meer focus op arbeidsmarkt.

Harmelen/Kamerik/Zegveld?

In 2018 wordt gewerkt aan een nieuwe koers

2.Stage- en leerplekken

Verbetering aansluiting entree /praktijkgericht
Testcases bij bedrijven hiervoor zijn stagebedrijven nodig

3.Aansluiting Onderwijs ã

Realisatie regionale Techcampus in Woerden

Arbeidsmarkt mbt techniek

Infrastructuur
l.Verkeersvisie Woerden

Albert de Goey

Mike Bo uwma n

Inger van Mourik

Zie ook Middelland inzake gesprek aangaan provincie
transferium A12 .

David Verweij (backup)
2.Ontsluiting Woerden,

Albert de Goey

Mike Bouwman

toegankelijkheid bedrijvenlocaties Inger van Mourik
en parkeerbeleid (Stadshart)

David Verweij (backup)

3. Transferium ã extra station
Woerden West

Visie Middelland
l.Terugdringen kantorenleegstand

Jeroen van Lemmen

S pe 1 rege l s Mid de 1 1 and vaststellen

2. Kantorenloods

R olf Versch ure

Olaf Terlouw

van Noord naar Zuid faciliteren en begeleiden + kennis en

3. Visie herontwikkeling opstellen

Reinard van Doggenaar

(gezamenlijk en gedragen)

Verplaatsingen

netwerkfunctie versterken.
Gesprek provincie aangaan inzake transferium A12

EZ gerelateerd beleid en onderwerpen
Visie Woerden

Symke Haverkamp

Opstellen van gemeentelijke visie. Daarbij monitoren of de
punten uit de Ondernemersvisie 2030 hierin meegenomen
worden.

* Woningen

voor werknemers

Opstellen nieuw EAP 2019 - 2022
met doorkijk 2030

cluster EZ

POVW

klankbordgroep

Duurzaamheid
Heidi van Woudenberg
Vincent de Groot
Alex Severs
Els van Veen

Olaf Terlouw

Het o nt w i k k e l en van concrete projecten o m de
doelstelling energie neutraal in 2030 waar te maken.

