Samenvatting Informatiebijeenkomst Ondernemersfonds – 25 februari 2019
Aanwezigheid:
- Circa 60 ondernemers uit de kernen Zevenbergen, Fijnaart en Klundert
- 1 externe adviseur: Maikel Gijzen
- 3 medewerkers gemeente Moerdijk: Katja de Haan, Karen van den Ouweland, Tom Beening
Inleiding
In de voorbereiding op de informatiebijeenkomst voor ondernemers zijn alle ondernemers in de
afgebakende gebieden uitgenodigd via een fysieke brief. Naast deze fysieke uitnodiging via de post is
er gebruik gemaakt van de social media, kanalen van de gemeente en het netwerk van de
ondernemersverenigingen om alle ondernemers op de hoogte te brengen van de
informatiebijeenkomst over de verkenning naar de haalbaarheid van een ondernemersfonds per kern.
Het betreft de kernen Zevenbergen, Fijnaart en Klundert.
Presentatie op hoofdlijnen:
1. Pitch namens de ondernemersverenigingen
Henk Strootman, voorzitter van de ondernemersvereniging Klundert Ondernemers Kontakt
legt namens de ondernemersverenigingen uit wat de reden is van het verzoek naar de
verkenning van de haalbaarheid van een ondernemersfonds voor de kernen Fijnaart,
Zevenbergen en Klundert.
2. Presentatie externe adviseur
De presentatie heeft ondernemers inzicht gegeven in wat een ondernemersfonds inhoudt en
wat de mogelijkheden zijn.
3. Toelichting gemeente Moerdijk over het ondernemersfonds i.r.t. programma Vitale Centra
Met de presentatie heeft de gemeente Moerdijk uitleg gegeven over de relatie tussen het
ondernemersfonds en de aanpak van gemeente omtrent het zogenaamde programma Vitale
Centra dat nog opgezet moet worden.
4. Werksessies per kern
Per kern gaan er enkele werksessies plaatsvinden om gezamenlijk verder de richting te
bepalen van het ondernemersfonds.
5. Dialoog
Naar aanleiding van de presentaties hebben aanwezigen opmerkingen gemaakt en vragen
gesteld ter verduidelijking van het begrip ondernemersfonds en het proces daar naartoe.
Vragen gingen onder andere over de relatie met andere subsidies bijvoorbeeld voor
evenementen, het inrichten van een fonds per kern met eigen afspraken, welke ondernemers
straks bijdragen (ook een notaris) en afbakening van gebied.

Vervolg:
Aan het einde van de informatiebijeenkomst kregen alle ondernemers de gelegenheid om zich aan te
melden voor de werksessies per kern.


11 maart 18:00 -20:00 Klundert , ‘t Tolhuys



13 maart 18:00-20:00 Fijnaart, Fendertse Hoeve



20 maart 18:00 -20:00 Zevenbergen, De Borgh

Ook de ondernemers die niet aanwezig waren op de informatiebijeenkomst hebben de gelegenheid
gekregen om zich aan te melden voor de werksessies van de verschillende kernen.

