Bedrijventerreinenprogramma Dintelmond
Verslag pizzabijeenkomst ondernemers Dintelmond 16 december 2013
In navolging van de bedrijventerreinenprogramma’s voor de terreinen in Klundert en
Willemstad/Helwijk, heeft de gemeente besloten door te pakken en ook een
bedrijventerreinprogramma op te stellen voor Industrieterrein Dintelmond. Doel van het programma is
om samen met de ondernemers op Dintelmond tot een pragmatische en uitvoeringsgerichte aanpak te
komen voor een goed functionerend bedrijventerrein naar de toekomst. De Stec Groep uit Arnhem is
door de gemeente ingeschakeld om gemeente en ondernemers hierbij te ondersteunen en het
bedrijventerreinenprogramma op te stellen.
Wat al vooraf ging
De start van dit traject vond plaats op 5 november jl. met een kick-off met de ambtelijke projectgroep
bedrijventerreinen van de gemeente Moerdijk. Op 20 november jl. heeft een schouw plaatsgevonden
met de gemeente, de Stec Groep en een selecte, representatieve en actieve groep bedrijven op
Dintelmond. De eerste resultaten van het onderzoek (op basis van de schouw en desk research) zijn
tijdens de ontbijtsessie van 27 november jl. gepresenteerd. Tijdens de ontbijtsessie was de
mogelijkheid voor ondernemers om input te leveren op het bedrijventerreinprogramma (kansen,
knelpunten, verwachtingen, etc.).
De pizzabijeenkomst
Op 16 december jl. werd tijdens een pizzabijeenkomst in Restaurant Dintelmond aan ondernemers de
eerste richting van het bedrijventerreinprogramma gepresenteerd en gediscussieerd over de (aanzet
voor een) toekomstvisie en bijbehorende actiepunten.
Het resultaat van de bijeenkomst is een gedragen visie voor de toekomst van het terrein waarbij op de
korte termijn ingezet wordt op het schoon, heel en veilig houden van het bedrijventerrein. Daarnaast
zien ondernemers de kansen van de jachthaven en de mogelijkheid voor uitbreiding van het gebied
met meer ondersteunende (recreatieve) voorzieningen. Maar voor de ondernemers is het belangrijk
dat zij nu en in de nabije toekomst hun bedrijfsactiviteiten kunnen blijven ontplooien. In het
bedrijventerreinenprogramma zal daarom aandacht moeten komen voor hoe de bestaande bedrijven
hun activiteiten kunnen blijven uitoefenen in combinatie met een versterking van de kwaliteiten van het
jachthavengebied naar de toekomst.
Gedurende het traject bleek bij ondernemers meer behoefte aan onderling contact en een beter
gestructureerd contact met de gemeente. Tijdens de pizzabijeenkomst werd de daad bij het woord
gevoegd. De heer C. Schouwenaars van AD Internationals b.v. wierp zich op om zorg te dragen voor
het opzetten van een, in eerste instantie meer informeel, ondernemerscollectief.
Zo zal enkele keren per jaar een bijeenkomst voor de Dintelmondse ondernemers georganiseerd
worden om knelpunten op het terrein te bespreken – denk aan criminaliteit, beveiliging of knelpunten
en kansen op het gebied van milieu, onderhoud en beheer – maar vooral ook om elkaar beter te leren
kennen. Daarnaast praat inmiddels een aantal ondernemers met elkaar over de mogelijkheden om de
glasvezelkabel, die nu tot ongeveer halverwege Dintelmond is aangelegd, naar achterop het terrein
door te trekken. De huidige deelnemers zijn ervan overtuigd dat ze door samen op te trekken meer
kunnen bereiken, zowel voor het eigen bedrijf als voor het bedrijventerrein als geheel.
Wilt u zich ook aanmelden voor het collectief? Dan stellen wij dit zeer op prijs! U kunt hiervoor een
mail sturen aan Chris Schouwenaars, Schouwenaars@adinternationalbv.com.

Vervolg
De Stec Groep gaat aan de slag met het verder uitwerken van de input uit de schouw, de ontbijt- en
de pizzasessie. Eind januari zal het concept bedrijventerreinprogramma Dintelmond gereed zijn en
door de gemeente worden besproken. Daarna wordt het programma afgerond en verspreid onder de
ondernemers.
Mocht u nog behoefte hebben aan contact met de Stec Groep of de gemeente, voor bijvoorbeeld een
gesprek over uw eigen plannen en ideeën, bel of mail dan zeker met Erik Jan van Dijk: 026 7514100
of e.vandijk@stec.nl of met Maarten Mulder: 14 0168 of maarten.mulder@moerdijk.nl.

