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Een korte terugblik
De gemeente Moerdijk wil samen met het bedrijfsleven op Dintelmond werken aan een
toekomstbestendig bedrijventerrein. Daarvoor is zij nu bezig om samen met de Stec Groep, een
ruimtelijk-economisch adviesbureau uit Arnhem, een Bedrijventerreinprogramma voor Dintelmond te
maken.

Ontbijtsessie
Op woensdag 20 november vond de aftrap plaats: een schouw van het bedrijventerrein. Een kleine
afvaardiging van ondernemers, de gemeente en de Stec Groep hebben een ronde over het
bedrijventerrein gedaan. Op woensdag 27 november jl. vond het vervolg van het project plaats met
een ontbijtsessie in Restaurant Dintelmond. De Stec Groep heeft het project toegelicht, om vervolgens
in te zoomen op de kracht en de mogelijke kansen van Dintelmond. Belangrijke conclusie was dat
Dintelmond een vitaal bedrijventerrein is waar veel grote en hoogwaardige industriebedrijven zitten die
mede dankzij de havenfaciliteiten een goede vestigingsplek hebben. De aanwezige ondernemers en
bedrijven konden vervolgens hun visie op het terrein geven door op een klaag- en jubelmuur aan te
geven wat zij goed en niet goed vonden. Al snel werd duidelijk dat er meer behoefte bestaat aan
onderling contact tussen ondernemers en dat thema’s als beveiliging, onderhoud en glasvezel een
hot-topic zijn. Tijdens de ontbijtsessie werd een eerste actiepunt direct uitgewerkt: om het onderling
contact te verbeteren gaan de ondernemers een aantal keer per jaar een netwerkbijeenkomst
organiseren.

Vervolg
De Stec Groep gaat aan de slag met het uitwerken van de input uit de ontbijtsessie en wil graag
ondernemers en bedrijven uitnodigen contact op te nemen als er behoefte is aan een gesprek over
kansen of knelpunten op zowel de private als de publieke ruimte. Ook als u als ondernemer behoefte
heeft om te praten over uitbreidingsmogelijkheden of verbetering van uw kavel of pand. U kunt
daarvoor bellen of mailen naar Erik Jan van Dijk op 026 7514100 of e.vandijk@stec.nl.
Op 16 december a.s. is er vanaf 17:00 uur een ‘pizza-bijeenkomst’. Tijdens deze bijeenkomst zal het
concept Bedrijventerreinenprogramma Dintelmond gepresenteerd worden en gaan we samen in
gesprek over de gezamenlijke stip op de horizon en over hoe we daar kunnen komen.

