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Vrijdag 2 november 2018

Inleiding
Het gaat goed in Utrecht West! Sterker nog, als we de pers mogen
geloven groeien we als 3 na snelste regio in Nederland. Dat gaat
natuurlijk niet vanzelf. Hier zijn goed ondernemerschap, kansen
van de overheid en fijne samenwerkingen voor nodig.
Het kan namelijk altijd beter en daarom pakken we graag
kansen die zich voordoen. Zo kunnen we groeien, inwoners ook
morgen én overmorgen werk bieden en een blijvend aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners realiseren. Daarin
ligt ook de reden dat acht bedrijvenverenigingen in Utrecht West
zich, sinds 2014, hebben verenigd in het PBUW (Platform
Bedrijven Utrecht West). Deze verenigingen staan voor grofweg
1.500 bedrijven die met elkaar meer dan 25.000 werknemers in
diverse vakgebieden vertegenwoordigen. Veel daarvan zijn actief
in de maakindustrie en logistiek.
Voor u liggen de belangrijkste knelpunten en kansen van de
afzonderlijke ondernemersverenigingen. Zaken waar we samen
wat aan kunnen doen. Niet zo gek dus dat het PBUW hoopt dat
door het organiseren van events als het werkbezoek aan de regio
op 2 november in Mijdrecht, het contact tussen gemeente,
provincie, onderwijs (initiatieven) en bedrijfsleven, nieuwe
samenwerkingen opleveren die de regionale economie ten goede
komen.
Wij werken graag samen met u aan een optimaal gezond
Utrecht West voor werkgevers, werknemers en inwoners.

Arwin Brouwer
Voorzitter PBUW

Extra bedrijventerrein

Goede infrastructuur

ALGEMENE
PUNTEN

Betere aansluiting (technisch)
onderwijs & arbeidsmarkt

Voldoende betaalbare woningen
voor onze medewerkers

Haalbare & betaalbare plannen
voor energietransitie

“Ondersteuning is nodig
voor goed technisch
onderwijs op álle niveaus”

Van technieklessen in het basisonderwijs tot goede MBO-opleidingen; Paul Oosterlaken
(voorzitter Woerdens Techniek Talent) en Jan van Walraven (voorzitter TechNet Amstel
& Venen) pleiten voor goed technisch onderwijs op alle niveaus. “Dat kunnen we niet
alleen”, stellen zij. “We zoeken daarom zowel de samenwerking met scholen, als ook
met de Provincie.’’
De voorzitters denken niet alleen aan basis- en middelbare scholen, maar ook aan
goede en bereikbare MBO-opleidingen en opleidingen voor zij-instromers. “Met alle
activiteiten die wij ontplooien, zoals de Techniek Driedaagse, TechniekXperiences,
VMBO Techniek oriëntatie, HAVO Techniekdag, Techniek Wedstrijden en de Tech
Campus, willen wij mensen enthousiasmeren voor banen in de technische sector’’,
begint Jan van Walraven. “We laten hen zien welke mooie beroepen er zijn en welke
kansen deze sector te bieden heeft.’’ Goed onderwijs is daarbij de volgende stap. Door
te investeren in onderwijs krijgen meer mensen een baan. Hierdoor kan niet alleen het
aantal uitkeringen omlaag, maar kunnen bedrijven verder groeien door de aanwas van
nieuw personeel.
“Zo snijdt het mes aan alle kanten’’, stelt Paul Oosterlaken. Hij ziet het faciliteren van
het onderwijs als een belangrijke rol voor de Provincie. “Zij heeft als speerpunt dat zij
goed en toegankelijk
technisch onderwijs belangrijk vindt. In West-Utrecht liggen daar
Investeer

beslistmet
nog kansen.
De Provincie kan dit doel aanjagen door het beschikbaar stellen van
ons mee

mensen, middelen en geld. Zij kan ervoor zorgen dat dit mogelijk wordt en dat het in
in vakprofessionals
stand
gehouden. Dit is geen tijdelijk project: continuïteit is heel belangrijk.’’
van wordt
de toekomst

Jan van Walraven sluit zich hierbij aan. “De aandacht voor het probleem wordt steeds
groter’’, zegt hij. “De overheid heeft nu 100 miljoen uitgetrokken voor het VMBO. Dat
is een heel goed begin, maar daar mag het niet bij blijven. Ook het basisonderwijs, de
HAVO en het VWO hebben een stimulans nodig. In Woerden e.o., De Ronde Venen en
Uithoorn bieden we deze ondersteuning vanuit onze lokale Technetkringen, maar steun
vanuit de overheid is daarbij meer dan welkom. De oplossing voor het tekort aan goed
geschoold technisch personeel ligt in een goed opgeleide bevolking en een innovatieve
omgeving. Voor de Provincie liggen er kansen om dat te faciliteren.’’

Jan van Walraven en Paul Oosterlaken

Specifieke zaken
Vereniging Industriële Belangengemeenschap De Ronde Venen

Mogelijkheid tot uitbreiding
•

Stogo onderzoek 2011 toont 11 hectare
Ten tijde van de crisis is onderzoek gedaan naar behoefte aan uitbreiding van m2 om te
ondernemen. Dit werd onder meer concreet gemaakt met plannen voor Blue Port. Nu sprake
is van economische voorspoed, is het aannemelijk dat behoeften zijn toegenomen.

•

Behoefteonderzoek is aanstaande via Gemeente De Ronde Venen
Door gesprekken te voeren met bedrijven, verwacht de gemeente inzicht te krijgen in
de huidige behoefte aan uitbreidingsmogelijkheden. Hierin werken
Gemeente De Ronde Venen en VIB De Ronde Venen nauw samen.

•

Inpassingsplan kantoren onwerkbaar
Gemeente en VIB hebben afzonderlijk van elkaar, afwijzend gereageerd op de plannen
van Provincie Utrecht.

Betere bereikbaarheid
• Files op N201 door knelpunten
Werken in De Ronde Venen is minder aantrekkelijk en logistieke processen lopen gevaar
door het vastlopen van verkeer op de N201. Actie is nodig. VIB zegt toe te willen ondersteunen
met inzicht, kennis en ervaringen.

VIB De Ronde Venen
Met ca. 260 leden uit De Ronde Venen, is VIB De Ronde Venen een van de grootste
belangenbehartigers in de Provincie Utrecht.
Door contacten en samenwerkingen met de plaatselijke, provinciale en rijksoverheid,
met andere verenigingen, met nutsbedrijven en met bedrijven uit ons ledenbestand en daarbuiten,
tracht de VIB haar doelen te bereiken.
Ter verbetering van de onderlinge contacten tussen de leden, organiseert de VIB bijeenkomsten.
Enerzijds voor het versterken van netwerken tijdens de zogenaamde Management Sociëteit en
anderzijds voor het opdoen van inspiratie door gesprekken met elkaar en door boeiende gastsprekers.
Het bestuur staat open voor suggesties en nieuwe samenwerkingen als dat bijdraagt
een gezond ondernemersklimaat.
Vragen of overleg?
Mail Daniël Storm - voorzitter VIB - info@vibderondevenen.nl

• OV voor scholieren, werkenden, potentieel personeel en gasten (klantbezoek) is ronduit slecht
VIB streeft naar nauwe samenwerking tussen verschillende regio’s (Amsterdam, Zuid Holland
en Syntus+Provincie Utrecht) en naar concrete verbeteringen om het gebruik van het OV verder
te stimuleren en om de bereikbaarheid te vergroten.

Betere aansluiting (technisch) onderwijs - arbeidsmarkt
•

Geen technisch onderwijs
In een regio waar maak- en logistieke bedrijven veel aanwezig zijn, is het zaak om de jeugd
voor te bereiden op een arbeidstoekomst die hierbij aansluit. Dat start met interesse voor
het vak bij ouders en kinderen en mogelijkheden om je optimaal voor te bereiden met
degelijk onderwijs.

•

Geen aansturing van ouders door gebrek aan communicatie / motivatie
Technisch werk is werk met mogelijkheden. De angst voor ‘vieze’ handen moet worden
weggenomen. Techniek is mooi en geeft je kansen! Samenwerkingen tussen overheid,
werkgevers en scholen zijn belangrijk!

•

Initiatief TechNet Amstel en Venen
VIB De Ronde Venen steunt Technet Amstel en Venen waar mogelijk en hoopt dat overheden
datzelfde doen.

Specifieke zaken
Vereniging Industrie en Handel IJsselstein

Extra bedrijventerrein
•

Ontwikkeling bedrijventerrein de Kroon aan de A2

Goede infrastructuur
•

Aansluiting op de A2 voor IJsselstein en de omliggende gemeenten

•

Verbeteren openbaar vervoer verbinding op industriegebieden

Betere aansluiting (technisch) onderwijs - arbeidsmarkt
•

Vraag is dringend! Wat kan de Provincie hierin betekenen?

•

Hoe voorkomen we verdere versobering van de technische opleidingscentra?

Woonruimte voor medewerkers

Vereniging Industrie en Handel
IJsselstein
Dé vereniging voor in IJsselstein gevestigde ondernemers in industrie, handel en dienstverlening. Al
sinds 1954 behartigen we de belangen van ondernemers. In 2018 vertegenwoordigen we 110 bedrijven
en daarmee 2.375 FTE. Wij gaan regelmatig om tafel met de gemeente en organiseren (informele)
bijeenkomsten voor onze leden. We brengen ondernemers met elkaar in contact en fungeren als
platform voor ondernemend IJsselstein.
Vragen of overleg?
Mail Marian van den IJssel - voorzitter VIHIJ - info@vihij.nl

•

Jongeren kunnen in IJsselstein geen woningen meer kopen, er is te weinig aanbod
tegen te hoge prijzen. Hierdoor ontstaat een te grote druk op de verkeersaders rondom
IJsselstein.

•

Huidige inbreilocaties binnen de rode contouren raken uitgeput, huidige mogelijkheden
dekken de behoefte niet.

•

Betaalbare woningen essentieel voor het voortbestaan van de gemeente IJsselstein!

•

Gemeente wil graag buiten de rode contouren bouwen! Geeft aan dat provincie hier
niet aan mee werkt! Hoe lossen we dit op?

Specifieke zaken
Ondernemers Kring Woerden

Herstructurering en extra bedrijventerreinen
•

Woerdense bedrijven hebben dringend behoefte aan minimaal 9.5 ha schuifruimte.
Om dat te kunnen realiseren heeft de provincie de eis gesteld bestaande en verouderde
bedrijventerreinen te herstructureren. Inmiddels zijn de ondernemersverenigingen en
de gemeente Woerden vergevorderd met een herstructureringsplan. Wat we nodig
hebben, is duidelijkheid over mogelijke nieuwe locaties. Ondernemers met een
ruimtevraag die niet op de bestaande terreinen kunnen uitbreiden en niet weten wat de
mogelijkheden zijn, dreigen Woerden te verlaten. Er is snelheid geboden op dit totale dossier!

Goede infrastructuur
•

Gemeente Woerden heeft, in samenwerking met o.a. ondernemersverenigingen,
een Verkeersvisie 2030 opgesteld. Een van de punten daarin is dat Woerden een
goede randwegstructuur nodig heeft! Welke mogelijkheden biedt de Provincie in een
goede randwegstructuur? Over een aantal jaren zit de stad Utrecht op slot! Woerden kan,
door een transferium en een extra NS station in Woerden West, een groot deel van het
verkeer dat via de A12 naar de stad Utrecht gaat opvangen.

Betere aansluiting (technisch) onderwijs - arbeidsmarkt
•

Ondernemers Kring Woerden
voor een optimaal ondernemersklimaat!
Een optimaal ondernemersklimaat is van essentieel belang voor de Woerdense ondernemers.
Ruimte om te ondernemen, bereikbaarheid en werkgelegenheid zijn belangrijke pijlers.
Revitalisering van bedrijventerreinen, betaalbare woningen, duurzaamheid en tal van plannen en
projecten die toekomstbepalend zijn, worden besproken met overheden. Veelvuldig treedt het
OKW-bestuur in overleg met overheden op lokaal en regionaal niveau.
Maar er gebeurt meer. Wist u bijvoorbeeld dat de OKW in samenwerking met het
POVW (Platform Ondernemers Verenigingen Woerden) initiator is geweest van de
ontwikkeling van een Ondernemersvisie voor Woerden 2030? Dat de OKW zich hard maakt voor
een goede bereikbaarheid van de Woerdensebedrijventerreinen en daarom nauw betrokken is in de
werkgroep Verkeersvisie voor Woerden 2030. Ook de transformatie van Middelland Noord staat hoog
bij ons op de agenda.
Vragen of overleg?
Mail David Verweij - voorzitter OKW - info@okwwoerden.nl

In Woerden en omgeving bevinden zich veel, hoogwaardige maakbedrijven in de industrie,
elektrotechniek en bouw. Deze bedrijven kampen met een tekort aan technisch geschoold
personeel. Daarom heeft het bedrijfsleven het Woerdens Techniek Talent (WTT) in het
leven geroepen. Jarenlang is er geïnvesteerd in het enthousiasmeren van basisschool- en
VMBO leerlingen voor een beroep in de techniek. Het ontbreekt nu echter aan voldoende
technisch onderwijs. Het WTT wil graag een regionale Tech Campus opzetten, het
bedrijfsleven is bereid hieraan mee te werken! Hoe kunt u als overheid ons hierbij helpen?

Woonruimte voor medewerkers
•

Naast de transformatie van bedrijventerrein Middelland Noord naar wonen, waar we
als OKW nauw bij betrokken zijn, is er in Woerden behoefte aan versnelde bouw van
betaalbare woningen voor medewerkers en arbeidsmigranten. Provincie Utrecht voorziet dat
nieuwe woningen vooral in de klein stedelijke gebieden gerealiseerd moeten worden.
Juist in klein stedelijke gebieden is het grootste verschil zichtbaar tussen wat er volgens
de plannen gerealiseerd moet worden, en wat er feitelijk gerealiseerd wordt c.q. gepland is.
Hoe lossen we dit op?

Energietransitie
•

Een belangrijk onderwerp waarin de ambities hoog zijn en dat is goed! We zijn met
elkaar verantwoordelijk voor een leefbare wereld voor volgende generaties. Wij zijn van
mening dat de energietransitie economisch verantwoord en haalbaar moet zijn. Hoe gaat
de provincie de energietransitie stimuleren en ondersteunen?

Specifieke zaken
Bedrijven Vereniging Montfoort

Extra bedrijventerrein
•

Uitbreiding van het groene bedrijfsterrein IJsselveld Noord of Heeswijk Oost voor 2025.

•

In cofinanciering tussen gemeente Montfoort en bedrijvenverenigingen is er een plan
ingediend onderbouwd door aanvullend STOGO rapport.

Goede infrastructuur
•

Verbeteren OV - busvervoer van station Woerden naar de
bedrijvenparken Montfoort, Oudewater en Lopik.

•

Meer mensen werven & autogebruik verminderen door beter &
duidelijker OV over de N204.

Betere aansluiting (technisch) onderwijs - arbeidsmarkt
•

Vraag is dringend! Wat kan de Provincie hierin betekenen?

•

Opzet regionaal Tech-campus via het WTT, we willen en kunnen meer jongeren of
zij-instromers goed middelbaar opleiden in een technisch vak.

Bedrijvenvereniging Montfoort
BV-M staat voor Bedrijvenvereniging Montfoort. Het is een vereniging van en voor Montfoortse
ondernemers en is opgericht op 5 oktober 1976 en telt momenteel ca. 75 leden en 1.700 lokale banen.
De diversiteit van de aangesloten bedrijven maken van deze vereniging een dynamisch geheel. Naast
de bedrijven uit Industrie, Ict, Handel, Horeca, Bouw, Financiële dienstverlening is ook de Gemeente lid
van deze vereniging.

Woonruimte voor medewerkers
•

Huidig beschikbare ruimte helemaal volgebouwd tot aan de rode contouren.
In Montfoort en Linschoten is uitbreiden vrijwel niet meer mogelijk.

•

Dringend woningbouw nodig in de weilanden grenzend aan huidige bebouwing.

De doelstellingen van de vereniging zijn:
•
•
•
•

Het in ontspannen sfeer bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden.
Het uitwisselen van elkaars ideeën.
Onderwerpen, die een groot deel van de leden aangaan, bepleiten bij de betrokken instanties.
Onze horizon verbreden door gastsprekers uit te nodigen voor bijeenkomsten.
Vragen of overleg?
Mail Wim van den Pol - voorzitter BV-M - info@bv-m.nl

Energietransitie
•

In 2018 is op de bedrijfsterreinen door de corporatie IJsselzon
2 megawatt zonnepanelen bijgeplaatst op daken.

Specifieke zaken
Ondernemend Harmelen

Bedrijventerrein De Putkop
is een ideale locatie om in de toekomst uit te breiden:
•

Er is al een perfecte ontsluiting naar de snelwegen.

•

Uitbreiding is belangrijk om werkgelegenheid in Harmelen te houden.

•

Er is de komende jaren genoeg woningbouw te realiseren waardoor werknemers
dicht bij hun werk kunnen wonen.

Op dit moment loopt er een project om de gehele Putkop duurzaam te maken.
Samen met de gemeente zijn de ondernemers de mogelijkheden aan het onderzoeken
om het bedrijventerrein misschien wel energie neutraal te krijgen.
Eventuele uitbreiding van De Putkop zal uiteraard zo duurzaam mogelijk gerealiseerd
worden en voorzien worden van alle mogelijke duurzame technische toepassingen.

Ondernemend Harmelen
Ondernemend Harmelen is een enthousiaste, gezellige vereniging met circa 90 leden. De vereniging
behartigt de belangen van het bedrijfsleven en de winkeliers in Harmelen. Een sociaal netwerk van
ondernemers; een uitstekende gelegenheid om elkaar te leren kennen. Samen bereik je tenslotte
meer dan alleen!
Ondernemend Harmelen heeft de volgende doelstellingen:
• Belangen behartigen van alle ondernemers in Harmelen
• Permanent deel uitmaken van diverse overlegstructuren binnen de gemeente Woerden
• Organiseren van activiteiten voor de leden
• Het voeren van een gezond financieel beheer
• Invloed uitoefenen op het economisch beleid van gemeentelijke en provinciale overheid.
De ondernemersvereniging is er ook voor de Harmelense gemeenschap. Zo wordt de intocht
van Sinterklaas door de vereniging georganiseerd en zorgen zij er voor dat de dorpskern van
Harmelen feestelijk wordt verlicht van november tot en met januari. Daarnaast is Ondernemend
Harmelen betrokken bij de organisatie van de Techniekdag, een belangrijk evenement waar de
kinderen van de basisscholen kunnen kennismaken met alle vormen van techniek.
Vragen of overleg?
Mail Harold van Velzen - interim voorzitter - info@ondernemendharmelen.nl

Op de plattegrond kunt u zien waar uitbreiding mogelijk is.

Specifieke zaken
Ondernemers Vereniging Lopik

Extra bedrijventerrein
•

Uitbreiding Industriegebied de Coopen. Bestaande bedrijven op het industriegebied
hebben meer ruimte nodig om hun groei te realiseren.
Er is ruimte nodig voor het verplaatsen van hinderlijke bedrijven uit de linten.

Goede Infrastructuur
• Er is een oplossing nodig voor het fileleed op de N210.

Ondernemersvereniging Lopik

Betere aansluiting (technisch) onderwijs & arbeidsmarkt
•

De Ondernemersvereniging Lopik ( OVL ) behartigt sinds 1980 de gezamenlijke belangen van alle
ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Lopik. De OVL doet dit o.a. door het organiseren van
netwerkbijeenkomsten met haar leden en onderhouden goed contact met omliggende vereningen
in Regio Utrecht West. Daarnaast onderhoudt het bestuur van de OVL een nauw contact met de
burgemeesters en wethouders van de gemeente Lopik.
De OVL fungeert als netwerk en belangenbehartiger en door deze duurzame verbinding en onderlinge
betrokkenheid ontstaat meer samenwerking, business en kennisdeling.
We hebben al veel bereikt en samen met de ondernemers bouwen we verder aan een betere toekomst.
Vragen of overleg?
Mail Rogier van Baaren - voorzitter - info@ondernemersvereniginglopik.nl

Groot aandachtspunt is het binnenboord houden van talenten.
Hoe binden, boeien en behouden we werknemers in deze complexe tijden?

Specifieke zaken
Bedrijven Vereniging Oudewater

Oudewater is een ondernemende stad waar zowel lokale- als nationale- en internationale
bedrijven zijn gevestigd. In Het Groene Hart, maar ook daarbuiten, is Oudewater een
economische factor van belang die groeit en die in alle opzichten ruimte nodig heeft om
de groei in goede banen te kunnen leiden. Daarom vragen wij uw aandacht voor......

Extra bedrijventerrein
•

Goede doorgroeimogelijkheden voor bedrijven in de kleine kernen rondom de
stad Utrecht, dit betekent vooruit durven denken en voor Oudewater nu
al Tappersheul 4 in kaart brengen, dus nog 7-8 HA grond bestemmen voor
bedrijventerrein naar de toekomst toe.

Goede infrastructuur
•

De Bedrijvenvereniging Oudewater
De Bedrijvenvereniging Oudewater (BVO) heeft als doel de economische en maatschappelijke omgeving
in de gemeente voor ondernemingen zodanig te optimaliseren, dat deze maximaal kunnen profiteren
van de ondernemerskansen in het verzorgingsgebied. Dit doet de BVO door middel van BINK,
Belangenbehartiging, Informatie overdracht, Netwerken en Kennis delen.
Belangenbehartiging: De BVO zet zich in voor belangenbehartiging voor haar leden richting gemeente
en provincie. Informatie overdracht: De BVO wil middels het BVO Bulletin en de website, zo vaak als
nodig, leden op de hoogte houden van de lopende zaken in de aandachtsgebieden van de BVO.
Netwerken: De BVO wil haar leden in de gelegenheid stellen elkaar regelmatig formeel en informeel
te ontmoeten. Kennis delen: De BVO wil kennis delen met haar leden afgestemd op de behoefte
van haar leden.
De BVO vertegenwoordigt 175 bedrijven uit Oudewater. Samen met de Gemeente en Ferm Werk hebben
ze hun krachten gebundeld en Oudewaterwerkt.nl op de kaart gezet!
Vragen of overleg?
Mail Marleen van Dam - voorzitter BVO - pr@bv-oudewater.nl

Een goede infrastructuur en bereikbaarheid met auto en openbaarvervoer
om te zorgen dat het aantrekkelijk blijft om in Oudewater te werken,
te wonen en een bedrijf te laten voortbestaan en laten groeien.

Betere aansluiting (technisch) onderwijs - arbeidsmarkt
•

Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, dit betekent goede Technische
opleidingen in de buurt van Oudewater graag afgestemd op onze Maak- en logistieke
industrie zodat onze ondernemers voldoende stagiaires en opgeleide mensen uit de
omgeving kunnen werven en daarnaast bij-en herscholingscursussen dichtbij kunnen
aanbieden.

Woonruimte voor medewerkers
•

Goede beschikbare en betaalbare woonruimte voor medewerkers wat ervoor zorgt
dat we wonen en werken dicht bij elkaar kunnen houden en dat de mensen die in
Oudewater wonen daar ook kunnen (blijven) wonen en werken.

Specifieke zaken
Ondernemers Vereniging Stichtse Vecht

Extra bedrijventerrein
•

In Stichtse Vecht is de komende jaren behoefte aan extra bedrijventerrein van ca 3 ha.

•

Tijdige inpassing van de bedrijfsterreinbehoefte voor de verdere toekomst via de
omgevingsvisie.

Goede infrastructuur
•

Verbetering van de doorstroming op de N 201;

•

Eindelijk uitvoering van de verbeteringsplannen/doorstroming Noordelijke
Randweg Utrecht, w.o. verbetering doorstroming op de kruispunten NRU-A2
en Lage Weide-A2.

Betere aansluiting (technisch) onderwijs - arbeidsmarkt

Ondernemersvereniging Stichtse Vecht
Ondernemers Vereniging Stichtse Vecht, OVSV, is dé vereniging van en voor ondernemers uit Maarssen,
Breukelen, Loenen, Kockengen, Vreeland en omgeving. Onze ondernemersvereniging telt circa 400
leden c.q. bedrijven, inclusief de bij ons aangesloten verenigingen. Door samenwerking met overheden
waaronder de lokale overheid en vele andere relevante partijen dat gericht is op het verbeteren van de
positie van ondernemers en hun bedrijven. Ook vormen wij een platform van en voor ondernemers die
met elkaar zaken kunnen doen. Dit alles is mede gericht op het versterken van de economie en
werkgelegenheid. Wij doen dit onder het motto ‘Samen welvarend’.
Vragen of overleg?
Cees van den Oosten - voorzitter OVSV - via secretariaat@ovsv.nl

•

Structureel overleg tussen onderwijs en arbeidsmarkt over verbetering van
de aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt.

•

Het op korte termijn aantrekkelijker maken en het verbeteren van de opleiding van
technisch personeel.

Woonruimte voor medewerkers
•

Versnelling woningbouw voor medewerkers.

•

Onacceptabele wachttijden (8 tot 10 jaar), te dure woningmarkt door schaarste
en lange procedures, veroorzaakt door vooral binnenstedelijk te willen bouwen.

•

Waar dat verantwoord is, op korte termijn ook uitbreidingslocaties toestaan door
de “rode contouren” te verleggen via wijziging van de PRS.

Energietransitie
•

Streven naar energiestransitie die economisch verantwoord kan plaatsvinden.

•

Geen onacceptabele hoge investeringen voor burgers en bedrijven die een beperkt
doel dienen en het besteedbaar inkomen verder aantasten door o.m. hogere
milieuheffingen en investeringen door burgers en bedrijven.

•

Wij zijn voorstander van realistische doelen die economisch verantwoord zijn.

ONZE AMBITIES
Op korte termijn uitbreiding met 53 ha bedrijventerrein, goede
bereikbaarheid per auto en OV en starten met een Regionale
Tech Campus die voorziet in voldoende technisch geschoold
personeel, daarbij de realisatie van voldoende betaalbare
woonruimte voor onze werknemers.
Utrecht West, één van de vier snelst groeiende regio’s
van Nederland heeft uw hulp nodig. Geef ons de
mogelijkheid onze ambities waar te maken!
Bedankt voor uw komst,
wij rekenen op een goede samenwerking.
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