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Thon Bostelaar heeft zo’n 25 jaar een
belangrijke rol vervuld als bestuurslid
van één van de voorlopers van
het OPW, de OVW (Ondernemers
Vereniging Waddinxveen). En vanaf
de oprichting in 2016 doet hij
dat ook bij het OPW. Thon hoopt
deze zomer voor het eerst opa te
worden en omdat hij dit jaar ook de
leeftijdsgrens van 70 jaar passeert,
ziet hij dit als een goed moment om
het stokje door te geven. Voor de
ondernemers in Waddinxveen heeft
Thon veel betekend en daarvoor
bedanken wij hem heel hartelijk. In
bijzondere gevallen kunnen we altijd
nog een beroep op Thon doen, heeft
hij ons beloofd.

‘Ras-bestuurder’ Thon Bostelaar zwaait af …

Veel leesplezier!
Waddinxveen valt in de statistieken op als ondernemende
gemeente: door het grote aantal ondernemers, de
werkgelegenheid en ook de vele vierkante meters om te
ondernemen (winkelstrips & bedrijventerreinen). In dit
magazine vind je een overzicht van wat Waddinxveen als
ondernemersbolwerk allemaal te bieden heeft. Naast een
uitstekende bereikbaarheid zijn dat bijvoorbeeld goede
voorzieningen voor wonen en maatschappelijke functies.
Waddinxveen is dus een fijne woon- en vestigingsplaats, maar
uiteraard zijn er ook uitdagingen. Eén van de belangrijkste
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vragen is hoe we het succes behouden. Daar is onder meer
toekomstbestendig economisch beleid voor nodig, een koers
voor de komende jaren. En juist daar is in 2020 hard aan
gewerkt, door gemeente en ondernemers. Lees er meer over
in dit magazine. Het geeft ook weer wat er nog meer gebeurde
in 2020, van corona tot duurzame ontwikkelingen en onderwijs.
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Colofon
Dit magazine is gemaakt voor en door ondernemers in
Waddinxveen, in samenwerking met de gemeente en het
Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW). Niets uit deze
uitgave mag worden overgenomen en/of op enigerlei wijze
worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming.
Wij bedanken alle adverteerders voor het mogelijk maken van
deze uitgave.
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Ondernemen in Waddinxveen,
klaar voor de toekomst
… over samenwerken en ambities
Martijn Kortleven is sinds november 2020 wethouder economie in onze gemeente. Met Maud van Koeveringe,
beleidsambtenaar economische zaken, praat hij over ondernemen en de economie van Waddinxveen. Hoe kan
een gemeente met zo’n goede ligging en een goed georganiseerd bedrijfsleven, haar sterke economische positie
behouden in de toekomst?

Goede samenwerking
“Waddinxveen is een actief dorp en
ondernemers weten wat ze nodig
hebben,” begint Martijn. “Het mooie
is dat er korte lijnen zijn, tussen alle
organisaties en eigenlijk iedereen die
een rol speelt. Ondernemers nemen
rechtstreeks met mij of Maud contact
op. En wij handelen hierin zelf ook proactief: bijvoorbeeld door overleggen
te initiëren en door bedrijfsbezoeken.
Die samenwerking is ook belangrijk
voor de economische toekomst van
Waddinxveen.”
Maud: “Ondernemers helpen ons ook
scherp te houden over ontwikkelingen.
Ze laten weten wat er speelt en geven
aan hoe wij kunnen inspelen op vragen
of zorgen. Zo hebben we vorig jaar
zomer goedkeuring gegeven om de
terrassen op de Nesse te verruimen.

Dat was nodig in verband met coronamaatregel rond de 1,5 meter afstand.
Inmiddels is duidelijk dat we dit in 2021
weer doen. En er wordt onderzocht of de
Nesse permanent afgesloten kan worden
voor autoverkeer.”
Martijn: “Daarnaast werken we als
gemeente niet alleen lokaal samen,
maar ook regionaal. In Midden-Holland
doen we dat met het zogenoemde Triple
Helix overleg. Hier spreken wij met de
gemeenten Zuidplas, Krimpenerwaard,
Gouda en Bodegraven-Reeuwijk en
met de ondernemersverenigingen uit
deze gemeenten. Het Ondernemers
Platform Waddinxveen is daarin één
van onze belangrijke partners. We
werken aan een regionale visie op
meerdere onderwerpen. Iedereen wil
voor zijn eigen gemeente het beste,
maar door samen te werken komen

we juist verder. Soms gaat het er in die
besprekingen stevig aan toe en strijden
we voor onze belangen. Maar tegelijk
heb je een groot netwerk waar je elkaar
weet te vinden. Waar we ons binnen
dit overleg sterk voor maken is de
detailhandelsstructuurvisie op regionaal
niveau.”

OPW Voorzitter Jan Roggeveen: “Regionaal samenwerken is van groot belang. Vroeger werkte Midden-Holland
slecht samen, maar dat is ondertussen gelukkig opgelost. Als OPW richten wij ons tijdens deze overleggen op het
belang van innovatie en logistiek.”
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Doelen voor de toekomst

OPW-voorzitter Jan Roggeveen: “In dit koersdocument gaat het om de inspanning van overheid, onderwijs en
ondernemen. Het gaat dus ook om een optimaal ondernemersklimaat. Het doel is om een grotere continuïteit
van economisch beleid over de verschillende gemeentelijke colleges te garanderen. Je ziet nu al dat wij in de
totstandkoming van het document met de derde wethouder economie en de derde ambtenaar economie te maken
hebben. Het mooie aan het beleidsstuk is dat het een levendig document is. De voortgang van de speerpunten wordt
jaarlijks besproken.”

Economisch sterk
Martijn: “Waddinxveen is een (relatief)
kleine gemeente, toch gebeurt er op
het gebied van bedrijvigheid ontzettend
veel. We hebben natuurlijk de grote
bedrijventerreinen en verschillende
winkelstrips. Maar daarnaast is er ook
een grote groep aan ondernemers en
ZZP’ers die verspreid over Waddinxveen
gevestigd zijn. Ik vind het mooi om te
zien hoe het midden- en klein bedrijf
bij ons blijft groeien, terwijl hun aantal
in de rest van Nederland juist afneemt.
De laatste jaren hebben zich ook grote
distributiecentra en logistieke bedrijven
gevestigd. Als gemeente zetten we de
komende jaren in op kwalitatieve groei
van de bedrijvigheid. Daarbij kijken we
naar het vergroten van werkgelegenheid
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en het aantrekken en behouden van
technische MBO-ers en HBO-ers.
Daarnaast kijken we naar mogelijkheden
om ‘grote’ bedrijven, die nu aan
bijvoorbeeld de Noordkade gevestigd
zijn, naar de rand van Waddinxveen
te verplaatsen. Zo weer je zwaar
vrachtverkeer uit de kern. En ontstaat er
ruimte voor een nieuwe woonwijk. Er is
een hele grote behoefte aan betaalbare
woningen. Dit gaat natuurlijk niet over
een nacht ijs. We hebben bijvoorbeeld
ook de provincie nodig om te zien waar
deze bedrijven zich mogen vestigen. Ook
startups zijn voor een sterke economie
belangrijk. Deze bieden we de ruimte om
zich te vestigen. Om dit alles in goede
banen te leiden is er een Economisch
Koersdocument ontwikkeld. Dit

document hebben we opgesteld samen
met de ondernemers. Het geeft onze
visie voor de toekomst weer en biedt
zekerheid en continuïteit.”
Maud: “Naast dat we in het
Koersdocument ons focussen op het
ondernemen in verschillende vormen,
kijken we ook naar de samenwerking
tussen het onderwijs en bedrijfsleven.
Die is noodzakelijk om de regio
Midden-Holland en Waddinxveen te
positioneren als aantrekkelijke woon- en
werkgemeente. Met de Bouwacademie
kunnen wij ons goed profileren als
gemeente.”

Martijn: “Ik zou willen dat Waddinxveen
een aantrekkelijke gemeente blijft voor
iedereen die zich hier wil vestigen.
En voor iedereen die hier nu al
woont, werkt of onderneemt. Om een
ondernemersvriendelijke gemeente
te blijven, ondersteunen wij de
ondernemers op allerlei manieren en we
nemen aanwezige belemmeringen als
dat mogelijk is weg.”
Maud: “Zeker in deze bijzondere
Corona-tijd, zorgen we voor korte lijnen.
En dat houden we er ook in als de
Corona-perikelen weer achter de rug
zijn. Als je als ondernemer ergens tegen
aan loopt, neem dan meteen contact
op. Via de ondernemersvereniging
of rechtstreeks. Ondernemers zijn
immers de ruggengraat voor onze
samenwerking en voor de leefbaarheid
in Waddinxveen. Goede dienstverlening
voor ondernemers is daarom essentieel
en dat probeer ik dan ook echt uit te
dragen.”

OPW-voorzitter Jan Roggeveen:
“Waddinxveen heeft een relatief
omvangrijke economie: 84 banen per
100 leden van de beroepsbevolking.
Voor een niet-centrumgemeente is dat
opvallend hoog. Die groei hangt ook
samen met de groei van de bevolking
van onze gemeente. Vanaf 2015
groeide Waddinxveen met circa duizend
inwoners per jaar. Daarmee behoort
Waddinxveen tot één van de snelst
groeiende gemeenten van het land. Op
economisch vlak is de groei bijna even
uitbundig geweest: zowel wat betreft het
aantal banen, als het aantal bedrijven.

Martijn: “En het lijkt misschien
logisch, maar dat is het natuurlijk niet
altijd. Ik dacht in het begin van mijn
wethouderschap dat de portefeuille
Economie niet zo groot was, maar
dat bleek anders te liggen. Gelukkig
staan Maud en ik hetzelfde in de
samenwerking. En weten we dus wat we

aan elkaar hebben en wat wij kunnen
betekenen voor de ondernemer. Ons
doel voor de toekomst is ook om er nog
meer voor de ondernemer te zijn, met
één vast aanspreekpunt. De korte lijnen
blijven, zodat we de samenwerking nog
beter kunnen maken.”

In de periode tussen 2015 en 2019
groeide het aantal banen met ruim
11%. Gemiddeld in Nederland was dat
ongeveer 8%. Spectaculairder nog is de
groei van het aantal bedrijven. Dat aantal
groeide tussen 2015 en 2019 met 42,5%
tegen ruim 17% in Nederland. Die groei
komt voornamelijk door de uitgifte van
nieuwe bedrijventerreinen. Waddinxveen
telt nu circa 85 m2 bedrijventerrein
per inwoner. Dat is een stuk hoger
dan het landelijke cijfer van 51 m2.
Het zal je daarin niet verbazen, dat
het zwaartepunt van de economie van
Waddinxveen in de handel en logistiek

ligt. In deze sector zit meer dan een
derde (35,1%) van de werkgelegenheid.
Anderzijds komt die groei van het
aantal bedrijven door de opkomst
van zzp-ers en andere zelfstandigen.
Samenwerken in de regio is belangrijk
om richting provincie sterker te staan.
Daarnaast komen we zo in aanmerking
voor ondersteuning en subsidie. En de
opleidingen voor onze vaklieden wordt
zo beter gestructureerd. Eén van de
speerpunten is innovatie in de logistiek.”
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Gouweplein Waddinxveen

OPW, de stem van
ondernemend Waddinxveen

wel het Triple Helix overleg genoemd.
De samenwerking en interactie tussen
onderwijs, overheid en bedrijfsleven
wordt namelijk vaak verbeeld door een
afbeelding van drie cirkels en daar komt
die naam vandaan. Namens het OPW
zijn Jan Roggeveen en Thon Bostelaar de
vertegenwoordigers in dit overleg.

Actueel issue
In Waddinxveen zijn de ondernemers
ervan overtuigd dat je door goed
samen te werken tot de beste
resultaten komt. Door krachten te
bundelen sta je ook sterker in je
belangenbehartiging bij ontwikkelingen
in de omgeving. Voor het OPW zijn
netwerken, belangenbehartiging en
kennisdeling daarom de belangrijkste
pijlers. “Het OPW geeft ruim 300
Waddinxveense ondernemers een
stem. Bij gemeentelijke of regionale
ontwikkelingen op het gebied van
verkeer, energietransitie, onderwijs,
economie en innovatie brengt het OPW
de belangen in,” vertelt Henk de Bas.
Volgens de secretaris van het OPW
wordt de ondernemersvereniging door
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de gemeente en de provincie ook vaak
Gouda,
Krimpenerwaard, Waddinxveen
Tijdens het OPW Kansencafé van 20 januari
gevonden als dé vertegenwoordiger van benadrukte
en Zuidplas.
Deze
gemeenten
Bernard
Oosterom
nog eens nut en
de Waddinxveense ondernemers. “Met
werken
aan
belangrijke
opgaven voor
noodzaak van het Ondernemersfonds.
businesscontacten organiseert het OPW
de regio, zoals ‘duurzaamheid en
regelmatig een kijkje in de keuken van
energie-transitie’, ‘de bereikbaarheid
succesvolle Waddinxveense bedrijven.
van woon- en werklocaties’, ‘een
Ze zijn niet alleen voor vakgenoten
toekomstbestendige economie door
belangrijk, want een retailer leert ook
verbinding onderwijs en arbeidsmarkt’
van een agrarische ondernemer en een
en ‘voldoende en passende woningen’.
groot B2B bedrijf van een ZZP’er.”
Voor de economie en het onderwijs is
er een overleg georganiseerd, dat wordt
voorgezeten door Jan Vente, wethouder
Economische samenwerking
van de gemeente Krimpenerwaard.
in de regio
Naast vertegenwoordigers van de
Een steeds belangrijkere ‘tak’ van het
verschillende ondernemersverenigingen
OPW is de regionale samenwerking
nemen andere wethouders en
binnen de Regio Midden-Holland. Dit
beleidsambtenaren van economische
is een samenwerkingsverband van vijf
zaken zitting. Dit overleg wordt ook
gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk,

“Behalve de ontwikkeling van plannen
voor de toekomst, speelt er nu ook een
actueel onderwerp, dat de gemoederen
flink bezig houdt,” vervolgt Henk. Dat is
de uitbreiding van Tuincentrum Van der
Spek (van ca. 950 m² naar ca. 12.500
m²). Hij ziet dit onderwerp als een
belangrijke testcase voor het Triple Helix
overleg. “De uitbreiding heeft namelijk
gevolgen voor veel ondernemers in
Midden-Holland en is bij uitstek een
onderwerp, waarbij dit gezamenlijke
overleg nu haar meerwaarde kan tonen.
Over de uitbreidingsplannen is in de
regio veel commotie. Ook het OPW heeft
bezwaren tegen de uitbreiding. Voor
alle duidelijkheid, OPW is niet tegen
concurrentie, dat is juist gezond en

houdt de ondernemers scherp. Maar aan
de uitbreiding van deze onderneming
kleven in de ogen van het OPW en
andere ondernemersverenigingen uit
Zevenhuizen, Nieuwerkerk a/d IJssel,
Boskoop en Bodegraven-Reeuwijk veel
bezwaren.”

Bezwaren
Henk legt graag nog eens uit
welke bezwaren dat zijn. “Het
tuincentrum voldoet op dit moment
al niet aan de normen van het huidige
bestemmingsplan. De beoogde
uitbreidingslocatie is daarbij een
aantal jaren geleden aangekocht
als landbouwgrond. Als straks
de bestemming van deze grond
wijzigt naar een bestemming voor
detailhandel, dan wordt er straks
een verkoopvloeroppervlakteprijs
gerealiseerd tegen ca. € 25,- p/m².
In vergelijking: een bloemenzaak
op het Gouweplein betaalt nu ca.
€ 300,- p/m², een groot verschil.”
Daarnaast wordt er een parkeerterrein
gerealiseerd voor bijna 400 auto’s.
“Dat betekent dat de druk op de

daar aanwezige infrastructuur fors
zal toenemen. Dat is ook een zorg
voor de bedrijfsterreinen Doelwijk en
LogistiekPark A12, die hun belangen
ook door het OPW laten behartigen.
Daarbij, de uitbreidingslocatie bij de
entree van Waddinxveen moet aan
een aantal kwaliteitseisen voldoen.
En het ingediende plan voldoet niet
aan die criteria.” Tenslotte zijn er
volgens Henk de afspraken uit het
Triple Helix overleg. “In de Regionale
Economische agenda en in de
Regionale detailhandelsstructuurvisie
is afgesproken dat toekomstige
uitbreidingen ongewenst zijn op
locaties die hier niet specifiek voor
aangewezen zijn. En dat is hier dus het
geval. Voor onze regio is de Goudse
Poort aangewezen als de locatie van
dit soort perifere detailhandel. Ook
de georganiseerde ondernemers uit
de gemeente Zuidplas zien net als wij
de uitbreiding als onwenselijk en niet
volgens de gemaakte afspraken.”
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Winkelstrips in Waddinxveen

Groensvoorde

1

Voor dagelijkse boodschappen gaan inwoners uit
de omgeving naar de gezellige Groensvoorde. Deze
belangrijke winkelstraat heeft een echte buurtfunctie
en verrassend innovatieve ondernemers. Naast de
bakker, slager, groenteboer, kapper en drogisterij zijn
er ook speciaalzaken zoals een bloemenwinkel, een
optiek/koffiecorner en een zonnestudio.

Dorpstraat

3

De Dorpstraat is een van de oudste winkelstraten
van Waddinxveen met veel speciaalzaken. De
ondernemers vinden goede service belangrijk.
Inwoners kunnen hier vooral terecht voor de nietdagelijkse boodschappen: lingerie, boek en kantoor,
fietsen, verf en behang en woonaccessoires zijn hier
goede voorbeelden van. In 2019 is de openbare
ruimte in de Dorpstraat volledig vernieuwd: dit heeft
gezorgd voor een compleet nieuwe uitstraling.

De Sniep

5

De winkeliers op de Ieplaan staan het hele jaar
door klaar voor hun klanten. Met een glimlach en
een flinke dosis service. De Sniep is een gezellig
winkelstraatje, waar kwaliteit en goed persoonlijk
advies voorop staan. De ondernemers zijn
enthousiast, kennen hun klanten en staan garant
voor kwaliteit en een uniek aanbod.

Gouweplein

7

Met de komst van het Gouweplein is het
winkelaanbod van Waddinxveen flink uitgebreid.
Het Cultuurhuys De Kroon is met de bibliotheek
en diverse welzijns- en cultuurorganisaties het hart
van maatschappelijk Waddinxveen. Inwoners van
Waddinxveen én omliggende woonplaatsen komen
er voor hun dagelijkse boodschappen, maar ook
om uitgebreid te winkelen en aansluitend van de
gezellige horeca gebruik te maken. Het Gouweplein
heeft een parkeergarage met plek voor 1000 auto’s.
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Luifelbaan

De Luifelbaan is één van de oudere winkelstrips
van Waddinxveen. Buurtbewoners gebruiken
het als ontmoetingsplek en dat zorgt voor extra
gezelligheid. Daarnaast is er collegialiteit onder de
winkeliers, die vooral ook het persoonlijke contact
met de klanten belangrijk vinden. Het winkelcentrum
heeft in de afgelopen jaren te kampen gehad met
leegstand en in de detailhandelstructuurvisie van de
gemeente beraadt men zich of een afbouw van het
winkelbestand wenselijk zou zijn.

Koningin Wilhelminaplein

4

Midden in Waddinxveen ligt het Kon. Wilhelminaplein.
Deze winkelstrip heeft alles voor de dagelijkse
boodschap, maar ook horeca voor een hapje en
drankje, beauty en wellness en verschillende andere
winkels die hier vaak al lang gevestigd zijn. Regelmatig
zijn er kleine of grote evenementen.

6

Sleutelkwartier

Dit gebied loopt van de hefbrug en de
horecaboulevard, via de Kerkweg-Oost tot aan de
Passage en het station en is het ‘oude winkelhart’
van Waddinxveen. Er zijn winkels, dienstverlenende
bedrijven, gezellige restaurants en terrasjes:
verschillende bedrijven zijn speciaalzaken die hun
klandizie halen uit de hele regio. Sinds 2019 heeft het
gebied de naam Sleutelkwartier en wordt vanuit de
gemeente ingezet op vernieuwing en verjonging.

8

Winkelstrip Zuidplas

Winkelstrip Zuidplas heeft veel verschillende soorten
winkels en een gezellige sfeer! De meeste winkeliers
en ondernemers zijn hier al vanaf de start van het
winkelcentrum gevestigd en hebben een goede
naam en een vaste klantengroep opgebouwd. Ook
de inwoners van Park Triangel zijn op winkelcentrum
Zuidplas georiënteerd. Dit gaf, samen met de komst
van een tweede grote supermarkt, medio jaren ’10
een revival.
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Bedrijventerreinen
in Waddinxveen
Gouwe Ondernemers

9

De strook aan bedrijvigheid langs de Gouwe kent
veel diversiteit. Het gebied loopt van het uiterste
puntje van de Noordkade tot aan de voet van de
Coenecoopbrug. Er zijn kleine bedrijventerreinen
(Staringlaan, Mercuriusweg) die net meer
landinwaarts gelegen zijn, maar ook behoren tot
de vereniging die de ondernemers langs de Gouwe
verbindt. Onder de naam Vereniging Gouwe
Ondernemers (VGO) worden de belangen van alle
ondernemers behartigd.

LogistiekPark A12

11

Dit nieuwe, moderne bedrijventerrein ligt aan de
entree van Waddinxveen en is optimaal bereikbaar
vanaf de A12. Het is een mooie zichtlocatie en
mede daardoor hebben grote, vaak internationaal
opererende en in naam gevestigde bedrijven
hun weg naar deze unieke locatie in het Groene
Hart al gevonden. LogistiekPark A12 straalt een
en al duurzaamheid uit en veel bedrijfsdaken zijn
gevuld met zonnepanelen. Daarnaast is er een
actieve bedrijvenvereniging (VB A12). Er wordt in de
komende jaren nog verder gebouwd.

Distripark Doelwijk

13

Vooral grote, landelijk opererende bedrijven,
gespecialiseerd in transport en/of logistiek, zijn
op dit terrein langs de A12 gevestigd. In 2019
kreeg het Distripark een tweede ontsluiting
na het gereedkomen van de Parallelstructuur
A12. Er is een actieve bedrijvenvereniging
(VBD) die de collectieve belangen van de
ondernemers behartigt, zoals bewegwijzering,
camerabeveiliging, parkeren, openbaar vervoer
en de erfdienstbaarheid.
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Bedrijventerrein Coenecoop

10

Coenecoop is een groot, ruim opgezet
bedrijventerrein waar met name dienstverleners of
productiebedrijven zijn gevestigd. Het terrein heeft
het KVO-Keurmerk en er is vanuit de Vereniging
Bedrijventerrein Coenecoop (VBC) onder meer
aandacht voor een goede toegankelijkheid,
veiligheid, bewegwijzering en het parkeerbeleid.
Ook is er toezicht op het beheer van de openbare
ruimte. Coenecoop is één van de meest gewilde
bedrijvenparken in de regio.

BusinessPark Vredenburgh

12

Dit nieuw ontwikkelde bedrijventerrein ligt aan de
rand van Waddinxveen. Vooral distributiecentra in
de foodindustrie vinden hun weg naar dit terrein. Er
wordt nog volop gebouwd en Vrendeburgh ligt naast
het LogistiekPark A12. De terreinen werken op veel
punten samen. Zo is er een bedrijvenvereniging (VB
A12) die parkmanagementactiviteiten uitvoert, zoals
bewegwijzering en collectieve camerabeveiliging.
Vanaf medio 2021 is de bereikbaarheid nog verder
verbeterd met de realisatie van de Vredenburghlaan
en een tweede ontsluiting.

Gouwe Park

14

Een terrein van 65 hectare dat weliswaar op
grondgebied ligt van de gemeente Zuidplas, maar
onder de rook van Waddinxveen en Gouda. Veel
Waddinxveense ondernemers die door uitbreiding
van hun activiteiten meer ruimte nodig hadden,
kochten hier een kavel. De Vereniging van Eigenaren
Gouwe Park bewaakt de kwaliteit op een duurzame
manier en behartigt de belangen van de leden.
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Wij fabriceren en
leveren op maat
gemaakte en unieke
houten prefabproducten!

Gas Compressor Units
Gas Treatment Systems
Fuel Gas Filtration

transporten verhuizingen op-en overslag logistiek

Een jong bedrijf met jarenlange ervaring in
de bouw! In korte tijd is ‘Van den Hondel’
synoniem geworden voor het leveren van
kwaliteit en het nakomen van afspraken.
Persoonlijk contact met onze opdrachtgevers

Van Noort • Coenecoop 449 • 2741 PP Waddinxveen Postbus 142 • 2740 AC Waddinxveen
T +31 (0) 182 616 166 • @ info@vannoort.nl

is daarbij belangrijk. Wij produceren en
leveren unieke prefab-producten als
stelkozijnen, houtskeletbouwelementen,
rekwerken, dakkapellen, bekistingen, luifels,
veranda’s, vlonders en daken.

Coenecoop 57
2741 PH Waddinxveen
The Netherlands

+31 - 182 634100
www.eltacon.com
info@eltacon.com

w w w.va n d e n h o n d e l . n l

100% elektrisch

transporten verhuizingen op-en overslag logistiek
BEKIJK ONZE MAXUS MODELLEN

OP COENECOOP 68 WADDINXVEEN

ELEKTRISCHE BEDRIJFSWAGEN SERVICES
Wij zijn hét elektrische mobiliteitscentrum van het Groene Hart, waar
alles draait om duurzaam, emissievrij vervoer voor ondernemers.

ERVAAR ZELF DE VOORDELEN

Overstappen op een elektrische bedrijfswagen heeft grote voordelen. Elektrisch rijden is goed
voor het bedrijfsimago, stoot geen CO2 uit en is dus beter voor het milieu. Onze bestel- en
bedrijfswagens zijn wendbaar en welkom in de stad. Ook in milieuzones.
De onderhoudskosten per kilometer zijn laag en dat scheelt in de vaste bedrijfskosten. Bovendien
zijn er subsidies op de aanschaf en voor het gebruik. Met de groei van het aantal elektrische
bedrijfswagens komen er ook steeds meer openbare laadpunten. Goed nieuws dus voor
ondernemers die nadenken over de toekomst.

TESTRIT BOEKEN?
Neem contact met ons op!

WWW.EBS-BYBOONSTOPPEL.NL
0182 – 622 160
INFO@EBS-BYBOONSTOPPEL.NL

beschikbaar. ‘Ondernemen doe je
samen’ werd zo wel heel concreet!
Uit een enquête, die onder de
ondernemers van Waddinxveen was
uitgezet, was de belangrijkste conclusie
dat veel ondernemers zich zorgen
maken over de economie, maar wel
vertrouwen hadden in herstel.
Het OPW gaf in april ook een speciale
Corona-special uit in het Hart van
Holland om de retail en horeca een
boost te geven. Hierin riep het OPW
Waddinxveners op om lokaal te
winkelen en hun informatie over onder
andere openingstijden op de website
winkeleninwaddinxveen.nl te halen.

September: OPW Walk & Talk
Ondernemend Waddinxveen was
er aan toe om elkaar weer in het
echt te zien. En op 14 september
was het zover: de eerste fysieke
OPW bijeenkomst sinds lange
tijd. En het wachten werd
beloond: het was een prachtige
zwoele nazomerdag en er stond
een mooie wandeling door het
Bentwoud op het programma. Er
was een grote opkomst van de
leden en daardoor werd het met
recht een Walk & Talk. Ruimte
voor netwerken dus.

Mei 2020

2020 in het teken van Corona
een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen
Februari 2020
Grote schrik in de wereld toen we
voor het eerst hoorden van Covid-19
oftewel Corona. Het virus veroorzaakte
een wereldwijde pandemie en ook
Nederland ontsprong de dans niet.
De impact was groot, voor iedereen.
Inmiddels weten we ook dat zo’n
crisis niet zomaar te beslechten is.
Er kwamen regels waarvan we niet
hadden gedacht er ooit mee te maken
te krijgen. Van kinderen die thuis les
krijgen, tot thuiswerken en winkels
die hun deuren moesten sluiten. Een
overzicht van een jaar corona.
Maart 2020
De overheid maakte in deze periode
maatregelen bekend om het
coronavirus te bestrijden: blijf thuis bij
milde luchtwegklachten, was veelvuldig
je handen, nies in je ellenboog en
schud niet langer handen. Dit om het
coronavirus niet verder te verspreiden.
Vanaf nu maken we ook kennis met
een nieuw fenomeen: de periodieke
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persconferentie, leren we wat het
gebaar is voor hamsteren en komt er
een verbod op grote evenementen.
Nederland gaat in een intelligente
lockdown; scholen gaan dicht, net als
de horeca en de contactberoepen.

Eerste overheidsregelingen
voor ondernemers
Voor ondernemers kwamen er
noodpakketten en uitstel van
belastingbetaling. In Waddinxveen
kwamen het OPW en de gemeente snel
in actie: er werd een corona crisisteam
opgezet en ondernemers die door
de maatregelen in de problemen
kwamen, konden zich melden voor
advies en hulp. Daarnaast heeft het
OPW wekelijks overleg gevoerd met
de gemeente. Om zo snelle actie te
kunnen ondernemen als het nodig was.
Voor zelfstandig ondernemers
(ZZP) wordt de TOZO-regeling in
het leven geroepen: een bijzondere
bijstandsuitkering als tijdelijke
overbruggingsregeling. Ondernemers
met personeel kunnen gebruik
maken van de NOW-regeling: een

Noodmaatregel als Overbrugging
voor behoud van Werkgelegenheid.
De NOW-regeling is bedoeld voor
werkgevers die ten minste 20%
omzetverlies hebben. Hiermee kunnen
zij werknemers met een vast en met
een flexibel contract doorbetalen.

Mei was ook de maand dat de
gemeente Waddinxveen en het OPW
de ondernemers attendeerde op het
veilig winkelen. Zo werden er posters
uitgedeeld en werd het Gouweplein
voorzien van 1,5meter stickers.

Dat betekent dat er een verbod komt
op evenementen, de horeca opnieuw
haar deuren moet sluiten en mensen
thuis maximaal 3 personen mogen
ontvangen.

Juni 2020

Derde steunpakket voor
ondernemers

Het ging goed: de besmettingsaantallen
dalen en er kwamen versoepelingen;
restaurants en cafés mogen, onder
voorwaarden, weer open, net als
culturele instellingen. In het OV wordt
het dragen van mondkapjes verplicht.
Het onderwijs ging in stapjes weer
fysiek van start.

Opnieuw worden regelingen die
ondernemers moeten helpen om
deze lastige tijd door te komen
verlengd, aangepast of ingevoerd: de
Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
wordt verhoogd; er komt een aparte
regeling voor starters; voor TOZO
3 en 4 vervalt de vermogenstoets.
Ook wordt de NOW-regeling voor
loonkosten uitgebreid.

Oktober 2020

December 2020
Vanaf nu is er een mondkapjesplicht in
publieke binnenruimtes.

Retail en horeca alleen op
afspraak
Het coronavirus ontwikkelt zich sneller,
dan de maatregelen hun werk doen.
Daarom besluit het kabinet medio
december om over te gaan op een
algehele lockdown. Dit houdt in dat
alle niet-essentiële winkels hun deuren
sluiten en mensen worden opgeroepen
om zoveel mogelijk thuis te blijven.

April 2020
April stond in het teken van volhouden
en het verlengen van de maatregelen.
De economische gevolgen van de crisis
hebben de voortdurende aandacht van
de overheid.

We hebben te maken met de
zogenaamde tweede golf en Nederland
gaat in een opnieuw in een lockdown.

Nieuwe regelingen voor
ondernemers

Juni: eerste online event voor OPW

De TOGS regeling is één van de negen
noodmaatregelen voor ondernemers
die in deze periode werd ingevoerd.
Het is een eenmalige uitkering
voor ondernemers die directe
schade ondervinden van diverse
kabinetsmaatregelen. Het OPW zette
specifieke deskundigheid in, speciaal
voor retail, horeca en ZZP’ers. Een
aantal specialisten stelde hun expertise

Op 8 juni vond voor het eerst in de
historie van het OPW een online Algemene
Ledenvergadering plaats. Daarbij gingen we ook
nog eens virtueel op bezoek bij Van den Hondel
prefab (Coenecoop 55) die, als er geen corona
was geweest, een fraai Contactuur had willen
organiseren. Wij denken maar zo: ‘wat in het vat
zit, verzuurt niet’.
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Ondernemersfonds 2.0
Vanaf 2016 is er in Waddinxveen
een Ondernemersfonds (kortweg
OFW). De oprichting van dit fonds
was destijds een initiatief van de
gemeenteraad. Het Waddinxveense
fonds wordt jaarlijks ‘gevuld’ met de
opbrengsten uit een beperkte opslag
op de onroerendezaakbelasting (OZB)
voor de ondernemers. Daarnaast
vult de gemeente Waddinxveen voor
ongeveer de helft dit fonds aan tot
een jaarlijks budget van 100.000,Euro. Deze extra opslag van de
OZB is geregeld in de verordening
onroerendezaakbelasting die jaarlijks
door de gemeente Waddinxveen wordt
vastgesteld. Het fonds is bedoeld om
financiële ondersteuning te bieden aan
lokale ondernemers die gezamenlijk
een project willen uitvoeren om hun
gebied, sector of de gemeente mooier,
schoner, duurzamer, veiliger of gezelliger
18
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te maken. Zo’n werkgebied kan dus het
bedrijventerrein zijn, het winkelgebied
en kan dus voor verschillende collectieve
onderwerpen worden ingezet.

Trekkingsrechten
Het fonds maakt gebruik van een
systeem van trekkingsrechten. Het
werkgebied - dus elke vereniging voor
elk bedrijventerrein of winkelgebied
- krijgt een ‘trekkingsrecht’ op haar
aandeel van het fonds. Dus iedere
trekkingsgerechtigd gebied kan gebruik
maken van die opslag op de OZB, die
de ondernemers in dat gebied feitelijk
zelf hebben ingebracht. Degenen die
profiteren van het fonds, betalen er
ook aan mee. Het fonds zorgt voor
een (kleine) lastenverzwaring, maar
levert er een sterker ondernemers- en
verblijfsklimaat voor terug.

OFW na 2022

OPW en OFW verbinden?

In de economische toekomstplannen van
de gemeente Waddinxveen - beschreven
in het Economische Koersplan - zijn de
mogelijkheden voor de doorontwikkeling
van het OFW beschreven. Het fonds
is inmiddels goed bekend en geniet
het vertrouwen van de ondernemers.
Maar eigenlijk is de organisatievorm
wel wat zwaar, gezien de omvang van
het jaarlijkse budget. In vergelijking
tot andere gemeenten waar een
Ondernemersfonds aanwezig is, is de
jaarlijkse bijdrage vanuit de OZB per
100.000,- WOZ-waarde groter, waardoor
het fonds ook groter is. Gerekend naar
de Waddinxveense situatie zou een
fonds ter grootte van circa 340.000
euro per jaar reëel zijn. De rol van de
gemeente beperkt zich in dat geval
alleen tot het innen van de bijdrage.

Uiteraard moet de gemeenteraad
daarover wel een besluit nemen (inning
uitsluitend via de OZB). Doordat het
fonds dan zonder gemeentelijke bijdrage
zou functioneren, kan het zelf meer regie
hebben op de bestedingen. Een andere
constatering in het Koersdocument is,
dat de doelstellingen van het OPW en
het OFW in elkaars verlengde liggen. Het
OPW heeft echter geen trekkingsrecht bij
het Ondernemersfonds.

van het fonds na 2022 goed te kunnen
doen, heeft het bestuur van het OFW
onlangs een onafhankelijke evaluatie
gehouden om vast te stellen hoe het
eventuele nieuwe fonds 2.0 eruit kan
zien. De enquête is in het eerste kwartaal
van 2021 onder een groot aantal
Waddinxveense ondernemers uitgezet.
In een volgende editie van het WOW
magazine komen we zeker terug op de
vervolgstappen die dit jaar genomen zijn
en nog genomen zullen worden.

Evaluatie
Het Ondernemersfonds en de huidige
financieringsconstructie voor collectieve
initiatieven loopt tot eind 2022. De
gemeente Waddinxveen heeft onlangs
in haar Economisch toekomstplan
beschreven dat het goed zou zijn als
het Ondernemersfonds gecontinueerd
zou worden. Om de doorontwikkeling
Magazine | 2021
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Jac Bost (Top-Consultants West) is voorzitter van het Duurzaamheidsplatform Waddinxveen. Manon van de
Graaf werkt als communicatieadviseur en is onder meer vertegenwoordiger van de ‘Jong RES Midden-Holland’.

Green meets Grey…
.. een mooi gesprek over duurzaamheid & innovatie
Duurzaam is hot. Het kan niet
anders, dat jij er in enige vorm
ook mee te maken hebt: zakelijk
en privé. Hoe meer we merken
dat we de klimaatverandering zelf
veroorzaken, hoe meer we willen
doen om die verandering ten goede
te keren. Maar welke stappen zet je
nu het beste als eerste?
Wat betekent duurzaamheid voor
jou?
Jac: Ja wauw, wat een vraag om mee te
starten. Duurzaamheid is een heel breed
begrip! Voor het bedrijfsleven betekent
het, dat je jouw bedrijfsvoering zodanig
inricht, dat de belasting op het milieu
zo minimaal mogelijk is. Ondernemers
spreken geregeld over het verminderen
van het energieverbruik, maar ‘duurzaam
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ondernemen’ gaat over veel meer.
Zoals over het sociale aspect: fairtrade
handelen hoort daar ook bij. Wanneer jij
kan bewijzen dat jouw chocolade onder
de juiste arbeidsomstandigheden is
ontwikkeld, ben je ook duurzaam bezig.
Tony Chocolonely is voor veel mensen in
dat opzicht hét voorbeeld van rendabel
duurzaam ondernemen.
Manon: Duurzaamheid gaat daarnaast
voor mij ook over circulair: het
hergebruiken van producten. Zowel
kleine bedrijven als grote multinationals
denken na over circulariteit: hoe kunnen
jouw producten een tweede leven
krijgen. Maar er is nog een wereld te
winnen voor de meeste ondernemers
denk ik.
Jac: Klopt! Bij circulaire economie
moet je bij de productontwikkeling al

nadenken over wat je ermee moet.
In al onze elektrische devices zitten
relatief zeldzame metalen. Wat gaat
daarmee gebeuren als we straks deze
grondstoffen niet meer hebben? Dan
moet je dus wel overstappen op circulair.
Sommige bedrijfstakken beweren al dat
het gebeurt. Tesla claimt zelfs dat hun
auto volledig gedemonteerd kan worden.
Waarom is het zo belangrijk om
energie te verminderen?
Jac: We hebben aangetoond dat de
ozonlaag wordt aangetast. We warmen
met zijn allen de aarde op. Dit kan voor
niemand nieuwe informatie zijn. Fossiele
verbrandingsprocessen, zoals aardgas,
zijn de grootste boosdoeners. En daar
moeten we iets mee.

Manon: Dit is natuurlijk een wereldwijd
probleem. En daarom hebben zo’n 180
landen in Parijs het klimaatakkoord
ondertekend. Europese landen
hebben afgesproken om in 2030 de
broeikasgassen met tenminste 55% te
reduceren. Wat denk jij, gaat dat lukken?
Jac: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat
we al tevreden moeten zijn als we 75%
van onze doelstelling halen. Er moet
veel gebeuren en we focussen ons
nu vooral op duurzame opwekking.
Maar we doen eigenlijk nog weinig aan
energiebesparing.
Manon: Er lopen op dit moment
verschillende projecten om landelijk,
regionaal of op gemeentelijk niveau
energie op een andere manier op te
wekken. De Transitie Visie Warmte
(TVW) is gemeentelijk en de Regionale
Energiestrategie (RES) regionaal. Het
zijn ingewikkelde processen die ook
weer in elkaar overlopen. Hoe zie je als
ondernemer nog door de bomen het
bos?
Jac: Dat lukt bijna niet. Er gebeurt zo
veel en je kunt niet alles volgen. Lees de

krant of vakbladen en haal díe informatie
eruit die voor jou van toepassing én
van belang is. Accepteer dat het gaat
zoals het gaat. Maar zorg er wel voor
dat je vertegenwoordigd wordt in het
ontwikkelingsproces.
Manon: Het mooie van de RES en TVW
is dat ze elkaar niet tegenwerken, maar
juist ondersteunen. Al blijft het lastig
om te begrijpen. Bij de TVW kijkt de
gemeente wanneer welke wijk van het
gas af gaat. Bij de RES kijken we naar
waar duurzame opwekking binnen
de regio het beste past. Bijvoorbeeld
door te investeren in zonnepanelen
op bedrijfsdaken. Maar dat is nog een
behoorlijk lastig businessmodel.
Jac: Daar heb je helemaal gelijk in.
Terwijl de financiële winst beperkt is,
vraagt het plaatsen van zonnepanelen
veel tijd. Dat stimuleert niet. In MiddenHolland ontwikkelen we daarom als
ondernemers een samenwerking met de
lokale energie coöperaties. Die kunnen
het bedrijf ontzorgen, maar we halen
wel een maximale hoeveelheid zonneenergie van het dak.

Bij duurzaamheid gaat het al snel
om langlopende processen. Maar als
ondernemer kan je ook al zelf veel
doen.
Manon: De Energiebesparende
Maatregelen beschrijven dat precies.
Op de website van het OPW/DPW
staan deze omschreven. Sommige
maatregelen zijn door de overheid
verplicht om uit te voeren. Ik denk dat
veel ondernemers in de regio daar mee
aan de slag zijn. Hoe zie jij dat?
Jac: Dat klopt helemaal! En die
maatregelen zijn in principe
allemaal binnen vijf jaar terug
te verdienen. Op onze site staat
alle informatie overzichtelijk per
bedrijfstak. Daarnaast proberen wij
met het Duurzaamheidsplatform de
ondernemers te helpen. Geregeld
organiseren we bijeenkomsten die goede
informatie geven. En we inspireren
om echte stappen te gaan zetten.
Ondernemer, mis de boot niet, maar doe
met ons mee! 2030 is er sneller dan je
denkt.
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De Bouwacademie is gevestigd in een
nieuw gebouw vlakbij de Maximatunnel,
middenin Waddinxveen. Het is hét
opleidingsinstituut voor modern
technisch vakmanschap. Het wordt
de thuishaven voor de opleidingen
van SPB (Samenwerkingsverband
Praktijkopleiding Bouw), SPG Infra
(praktijkopleiding voor de grond-, wegen waterbouw) en het Coenecoop
College. Ook zijn de gesprekken met de
installatiebranche opgestart om toe te
treden.

Onderwijs en ondernemen
op één lijn!
Onderwijs, overheid en ondernemers werken van oudsher goed samen. Ze hebben elkaar ook hard nodig!
Goed onderwijs en goed opgeleide vakmensen versterken de lokale economie en arbeidsmarkt. En dat is ook
in Waddinxveen het geval. Het Coenecoop College, de middelbare school van Waddinxveen, heeft een breed
programma van VMBO tot 2- talig VWO. Daarnaast is er sinds kort het opleidingscentrum voor techniek (de
Bouwacademie Groene Hart) dat een regionale uitstraling heeft. De twee werken goed samen en zijn ook verankerd
in het bedrijfsleven via het OPW.

22
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Bouwacademie als
broedplaats
Opleidingen voor modern
vakmanschap
Technische kennis en vakmanschap
worden steeds belangrijker voor
onze economie. Dat geldt natuurlijk
in traditionele sectoren zoals de
bouw, de grond-, weg- en waterbouw
en elektrotechniek. Maar ook in van
oorsprong niet-technische sectoren
als zorg, logistiek, groothandels en
tuinbouw, zijn technische functies
cruciaal geworden. Er is al jaren een
groot tekort aan vakmensen. En daar
kan Waddinxveen een rol in gaan
spelen met de nieuwe Bouwacademie
en in het verlengde daarvan het
Coenecoop College en mbo Rijnland.

Het gebouw legt ook in praktische zin
de relatie met de opleidingen die er
worden geboden. Eén gedeelte van het
ontwerp is in metaallook uitgevoerd,
een andere in hout en één in steen voor
respectievelijk de metaalbewerkers,
de timmerlieden en metselaars in spe.
“Het biedt kansen voor jonge mensen
uit Waddinxveen en ver daarbuiten
om een echte vakopleiding te volgen,”
vertelt directeur Ramon Looije. “En
voor de vele bedrijven in de omgeving
is het een broedplaats voor nieuwe
medewerkers. We gooien hoge ogen
in de regio met onze nieuwbouw. Er
wordt veel gesproken over de krachtige
samenwerking binnen de Bouwacademie
en met de bedrijven.”

Groeibriljant
“En we blijven groeien. Op dit moment
zijn we nog met verschillende
onderwijsinstellingen in gesprek om
straks ook andere bouwopleidingen
hier een plek te kunnen geven.
Bijzonder is ook dat verschillende van
onze (oud)leerlingen hebben mogen
meewerken aan de bouw. Wat het
pand daarnaast uniek maakt, is dat wij
grotendeels onze eigen energiebehoefte
regelen. We hebben zonnepanelen
op het dak en maken gebruik van een
warmtepompinstallatie. De toekomst
voor de bouw. Onze leerlingen
krijgen direct de kneepjes van deze
vernieuwende vakgebieden mee en
zien hoe belangrijk energieneutraal en
duurzaam bouwen is. Het pand is in
april technisch opgeleverd en wij zijn
inmiddels begonnen met de afwerking
binnenin en de inrichting. Na de zomer
kunnen hier de opleidingen van start
en in oktober openen we feestelijk onze
deuren.”
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De Moordrechtboog, die enkele jaren
geleden is aangelegd en die de A12
en de A20 verbindt, wordt momenteel
naar het noorden doorgetrokken. Fred:
“Deze weg heet de Vredenburghlaan.
De Vredenburghlaan krijgt één rijstrook
per rijrichting, met daartussen een
brede middenberm. De weg kruist de
Beijerincklaan, Tweede Bloksweg en
IJsermanweg, waar verkeerslichten
komen. Vervolgens kruist de
Vredenburghlaan de Plasweg en in
het noorden sluit de Vredenburghlaan
met een nieuwe rotonde aan op
het bedrijventerrein Businesspark
Vredenburgh. In de loop van 2021 zal
de weg gereed zijn. In de toekomst
sluit de weg aan op de Bentwoudlaan,
Verlengde Beethovenlaan en Verlengde
Bentwoudlaan, waarvan de plannen ook
al vaststaan.”

Verlengde
Beethovenlaan

Parallelweg

Vredenburghlaan

N453
N451
A12

Distripark

Moordrechtboog

Vanaf 2015 groeit de bevolking van
Waddinxveen met circa duizend
inwoners per jaar. Daarmee behoort
Waddinxveen tot één van de snelst
groeiende gemeenten van het land. De
verwachting is dat die groei nog even
aanhoudt. Op economisch vlak is de
groei bijna even uitbundig geweest. Het
aantal banen in Waddinxveen groeide
de laatste 5 jaar met 11,5%; landelijk was
dat ongeveer 8%. Het zwaartepunt van
de economie van Waddinxveen ligt in
de handel en logistiek. Daarin zit meer
dan een derde van de werkgelegenheid.
Landelijk is dat nog geen 18%.
Dat handel en logistiek zo sterk
vertegenwoordigd is, is natuurlijk geen
wonder. Waddinxveen ligt perfect langs
de A12 en de A20 en is een uitstekende
uitvalsbasis voor grote distributeurs.
Grote bedrijventerreinen zoals Distripark
Doelwijk en Logistiek Park A12 zijn daar
het levende bewijs van.

Bereikbaarheid essentieel
voor ondernemers
Bereikbaarheid en goede
verkeersontsluiting zijn daarom
essentieel voor de economische
kracht van Waddinxveen. Binnen het
OPW is er daarom een commissie
Verkeer & Vervoer, die de belangen
van de Waddinxveense ondernemers
op het gebied van verkeer en goede
infrastructuur behartigen. Fred van Noort
is de voorzitter van deze commissie:
“De commissie is betrokken bij grote
én kleine infrastructurele werken in en
rondom Waddinxveen. Zo heeft het de
afgelopen jaren inbreng gehad bij het
regionaal verkeers- en vervoersplan, de
ontwikkelingen van de Parallelstructuur
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A12, de Moordrechtboog. Actuele
onderwerpen zijn de realisatie van
de Vredenburghlaan, het programma
Beter Bereikbaar Gouwe en het
‘Coenecooppootje’.

Beter Bereikbaar Gouwe
Fred: “In het programma Beter
Bereikbaar Gouwe werken Alphen aan
den Rijn, Waddinxveen, BodegravenReeuwijk, het hoogheemraadschap
van Rijnland, de regio Midden-Holland
en de provincie Zuid-Holland samen.
Het programma werkt aan betere
bereikbaarheid voor de auto, fiets, OV
en op het water. In de afgelopen jaren
zijn zo’n 40 maatregelen bedacht, die
nu zijn verwerkt in vijf samenhangende
pakketten. In alle pakketten zitten
dezelfde voorstellen voor de fiets, het
openbaar vervoer en de Gouwe. Het
verschil zit in de maatregelen voor de
wegen. In de meeste pakketten komt de
aanleg van de Bodegravenboog voor,
een verbinding tussen de N11 en A12.
Door de aanleg ervan neemt regionaal
doorgaand verkeer op de N207 en op
de N209 bij Hazerswoude-Dorp flink
af. Een opvallende optie is een weg van
Reeuwijk-Dorp naar de A12. Daarmee
wordt het verkeer op de N207 en de
smalle Brugweg ontlast. Deze nieuwe
verbinding loopt echter wel door huidig
polderlandschap. Maar ook het compleet
maken van de Parallelstructuur A12 is
één van de opties. In het komend jaar
zal er bestuurlijk een keuze worden
gemaakt tussen de pakketten. Wij volgen
dit project op de voet en brengen
via de gemeente Waddinxveen onze
standpunten in.”

Coenecooppootje
Het ‘Coenecooppootje’ is een klein
stukje weg tussen bedrijventerrein
Coenecoop en de Moordrechtboog.
Het gaat om een weg van ongeveer
150 meter. Het OPW pleitte eerder al
bij de provincie en de gemeente voor
de aanleg van het ‘pootje’. Fred: “Wij
zijn het met de voorstanders eens dat
zowel ondernemers op bedrijvenpark
Coenecoop als bewoners van Park
Triangel hier veel profijt van kunnen
hebben. Zeker als we daar zijn
uitgebouwd. Het zorgt voor minder
verkeer op de Beijerincklaan, de
Coenecoopbrug en de Henegouwerweg.
Helaas heeft de provincie Zuid-Holland
aangegeven, dat zo’n weg technisch niet
mogelijk zou zijn. Wij blijven ons echter
hard maken voor deze aansluiting.”
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DE COMMUNICATIEREGISSEUR
RUIM 200 SPECIALISTISCHE
HOOGWERKERS TE HUUR VAN 4 TOT 58 METER!
D.J. Bac B.V.
Nijverheidsweg 2
2742RG Waddinxveen

TekstUeel - communicatie organiseert, verbindt,
schrijft, visualiseert, verbeeldt en begrijpt
Duurzaamheid &
Energietransitie

Strategie & Advies
Graphics & Vormgeving

Verenigingsmanagement
Participatie &

Zakelijke & Publieke
evenementen

Omgevingscommunicatie
Gebiedspromotie

Film & Fotograﬁe
Website & Socials

Wonen & Bouwen

Redactie & Content

www.tekstueel-communicatie.nl

T 0180 44 59 66
E info@bachoogwerkers.nl
I www.bachoogwerkers.nl

Sinds 2020 is Bac Verkoop B.V. oﬃciele dealer
Verkoop van elektrische schaarhoogwerkers tot 16 meter,
elektrische- en diesel knikarmhoogwerkers tot 22 meter
en diesel telescoophoogwerkers tot 44 meter!
Interesse? Maak een afspraak of vraag een demo aan!
T 0180 44 59 66

E zoomlion@bachoogwerkers.nl

WADDINXVEEN

WWW.DCDEBURGHT.NL

www.waylandrealestate.nl - 010 521 0881 - avandereijk@wayland.nl

Met alle veranderingen rondom de coronacrisis, is het hebben van persoonlijk contact met uw
adviseur nog belangrijker. Speciaal voor u en andere ondernemers bieden we interactieve webinars
en masterclasses over actuele onderwerpen, die interessant kunnen zijn bij toekomstgericht
ondernemen. Zo blijven we toch dicht naast u staan. Ga naar onze website voor meer informatie.
www.grantthornton.nl/familiebedrijf
Egbert Jan Blonk
T 088 676 90 55
E egbertjan.blonk@nl.gt.com

Christiaan Buizer
T 088 676 93 68
E christiaan.buizer@nl.gt.com

Frank Gijzen
T 088 676 91 05
E frank.gijzen@nl.gt.com

Arie Kuiper
T 088 676 92 86
E arie.kuiper@nl.gt.com

Otto Kempkes
T 088 676 93 80
E otto.kempkes@nl.gt.com

Accountancy | Belastingen | Advies
© 2021 Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. Alle rechten voorbehouden.

I www.bacverkoop.nl

24.000 M2
WAREHOUSE

DC DE BURGHT

Hoe kan mijn adviseur in deze tijd op
anderhalve meter naast mij staan?
Goeie vraag.®

15.000 M2
WAREHOUSE
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