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Onderwerp:
Uitnodiging Ontbijtsessie Dintelmond: Samen werken aan de toekomst van Dintelmond
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een ontbijtsessie in het kader van het
Bedrijventerreinenprogramma Dintelmond, met als thema “Samen werken aan de toekomst
van Dintelmond”:
Datum: woensdag 27 november 2013
Locatie: Restaurant Dintelmond, Markweg Zuid 14, 4794 SN Heijningen
Tijd: 7.00 – 9.00 uur
Waarom samen werken aan de toekomst van Dintelmond?
In het meest zuidwestelijke deel van Moerdijk ligt, omgeven door water, natuur en polder,
Industrieterrein Dintelmond, 90 ha groot. Op dit historisch zo gegroeide terrein zijn
uiteenlopende bedrijven gevestigd, van zware industrie (BRZO, metaal, chemie) tot bedrijven
met toeristisch-recreatieve functies (jachthaven, horeca). Dat er sprake is van
spanningsvelden, is duidelijk. Wat betekent dit voor de toekomst van uw bedrijf? Welke
kansen liggen er? Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Kortom, wij willen graag samen met
u aan de slag!
Doel en programma ontbijtsessie
In de ontbijtsessie willen we:
• kennis maken met elkaar en u informeren over het traject tot eind dit jaar. Wat kunt u van
ons verwachten en welke inzet vragen we van u?;
• met u een eerste gesprek aangaan over de toekomstbeelden voor Dintelmond. Wat is uw
toekomstvisie op Industrieterrein Dintelmond? Wat voor terrein moet het over zeg 10 jaar
zijn en wat is uw positie daarin? Welke plannen en initiatieven zijn er? Welke
investeringsmogelijkheden zijn er op niveau van pand, kavel en locatie?
Om 7.00 uur ontvangen wij u graag met koffie en broodjes. We beginnen met een blik terug in
de tijd: de historie van Dintelmond en het gebied eromheen. Van daaruit willen wij, via het
heden, naar de toekomst. Wij hebben adviesbureau Stec Groep uit Arnhem gevraagd om ons
hierbij te helpen. Stec vertelt ons over de (economische) kenmerken van Dintelmond en
prikkelt en inspireert ons met voorbeelden. In groepen willen wij de discussie met u aan,
waarna we rond 8.30 uur de bevindingen van de groepen willen delen. Om 9.00 uur sluiten
we, hopelijk geïnspireerd voor een volgende stap, af.

Op 20 november a.s. verkennen we ter voorbereiding op de ontbijtbijeenkomst met een
aantal ondernemers het terrein, via een schouw. Op maandag 16 december om 17 uur willen
wij graag een volgende stap met u zetten tijdens de Pizzabijeenkomst. Reserveert u deze
datum vast in uw agenda?
Aanmelden en meer informatie
Graag horen we uiterlijk 22 november a.s. of wilt aanschuiven aan de ontbijttafel. U kunt
hiervoor een e-mail sturen naar defie.dierks@moerdijk.nl.
Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Eveline Riedé, gemeente Moerdijk
(eveline.riede@moerdijk.nl, 14 0168), of Erik Jan van Dijk van de Stec Groep
(e.vandijk@stec.nl, 026-7514100).
Wij hopen u uitgeslapen te mogen ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Wethouder van de gemeente Moerdijk

J.J. Kamp

