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Egbert Buiter
wethouder economische zaken

Beste ondernemer,
Traditiegetrouw is december een maand van terugkijken. Het is ook zinvol om dat te doen. Niet zozeer
omwille van de traditie. Wel om te zien of inspanningen
de gewenste resultaten opleveren. Of om te evalueren
of de ingezette koers moet worden bijgesteld.
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Nieuw
economisch beleid
In het beleidskader economische zaken zet de gemeente haar koers uit voor
het economisch beleid. Het huidige economisch beleid loopt eind 2015 af.
Dat betekent dat in de eerste helft van 2016 wordt gewerkt aan een nieuw
beleidsdocument voor tot en met 2020. Daarmee willen wij inspelen op
actuele ontwikkelingen en antwoord gegeven op belangrijke vragen. Zoals:
wat kan de gemeente doen om de werkgelegenheid in Valkenswaard te
stimuleren? Hoe verbeteren we het vestigingsklimaat voor bedrijven?
Bij het opstellen van het nieuwe economisch beleid willen wij u als ondernemer
nadrukkelijk betrekken. In februari organiseren we bijeenkomsten hiervoor.
Volgende maand ontvangt u de uitnodiging.

Weetje
U bent op maandag 4 januari om 19.00 uur
van harte welkom in het gemeentehuis voor de
nieuwjaarsreceptie. Verder steunt de gemeente
de nieuwjaarsborrel van ondernemend
Valkenswaard op 14 januari.

Recent heb ik samen met de stuurgroep economische
zaken het economisch beleid geëvalueerd. En voor wie
deze stuurgroep niet kent. Dat is een afvaardiging van
het lokale bedrijfsleven. Daarin zijn onder meer VICV,
VZPV en centrummanagement vertegenwoordigd.
Een belangrijke constatering was dat er veel gebeurd is
om het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren.
Daarbij is vooral geïnvesteerd in samenwerking met
het bedrijfsleven en concrete projecten in het centrum
en op de Schaapsloop. Een belangrijke mijlpaal is
volgens mij dat eindelijk glasvezel wordt aangelegd op
de Schaapsloop. Verder denk ik aan het Masterplan
centrum, waarvan bij moment van schrijven de laatste
werkzaamheden aan de westzijde Markt worden
uitgevoerd. Daarnaast hebben we ingezet op het
versterken van de relatie met ondernemend
Valkenswaard. Met accountmanagement, maar ook
door u beter te informeren. Bijvoorbeeld met deze
nieuwsbrief.
Ik ben tevreden over deze positieve ontwikkelingen.
Wel maak ik me zorgen over de hoge werkloosheid.
Daarvoor hebben we meer banen nodig.
Werkgelegenheid is ook cruciaal om aantrekkelijk te
zijn als woongemeente. Daarom is mijn belangrijkste
uitdaging voor 2016 om samen met u werk te maken
van meer werkgelegenheid in Valkenswaard.
Ik wens u fijne feestdagen,
Egbert Buiter

Lees meer!
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Masterclass ondernemen
krijgt vervolg
De deze herfst door de gemeente, Place for Bizz en Netwerkclub Jong! georganiseerde masterclass ondernemen was een groot succes. De deelnemers waren
zeer te spreken over het aansprekende programma. Daarom wordt er in 2016
wederom een masterclass ondernemen aangeboden.
Lees meer!

Even
voorstellen
“Mijn naam is Joyce van Doremalen – Olde Agter
huis, sinds 2,5 jaar ben ik werkzaam als Senior
Beleidsmedewerker Vrijetijdseconomie bij de
gemeente Valkenswaard.
Dit betekent dat ik me bezig houd met beleid en projecten op het gebied
van toerisme & recreatie, evenementen en horeca. Zo werk ik momenteel
aan het uitbreiden van onze toeristisch-recreatieve routes en het opstellen
van een nieuw terrassenbeleid. Dit doe ik natuurlijk niet alleen, maar juist
graag in samenwerking met de betrokken ondernemers en de VVV.
Ook ben ik de Valkenswaardse projectleider van Transnationaal Landschap
De Groote Heide. Daarmee wil ik dat het in dit gebied beter wonen, werken
en vooral recreëren wordt. Eveneens is dit in een mooie kans om
Valkenswaard en de andere betrokken gemeenten grensoverschrijdend
beter op de kaart te zetten.
Heeft u als ondernemer vragen of vernieuwende ideeën? Ik ga graag met u
in overleg om te kijken hoe we het vrijetijdsaanbod in Valkenswaard verder
kunnen verbeteren.”

Ondernemer
stelt zich voor
Naam bedrijf: Meneer de Makelaar, Olaf Rekoert
Naam ondernemer/directeur: Olaf Rekoert
Sinds wanneer met bedrijf in Valkenswaard:
1999 (voorheen Olaf Rekoert Lommers Makelaars)
Waarom voor Valkenswaard gekozen en hoe bevalt
deze gemeente:
“Eigenlijk toeval. Rob Lommers benaderde mij
destijds om zijn makelaarskantoor in Valkenswaard
(tijdelijk) te gaan runnen. Ik had het erg goed naar
mijn zin; na een paar maanden heb ik mijzelf
ingekocht. Paar jaar later heb ik de overige aandelen
gekocht en ben nooit meer weggegaan.”
Drive/passie/ambitie:
“Partijen bij elkaar brengen”.
Lees meer!

Contact
Senior Beleidsmedewerker
Vrijetijdseconomie
Joyce van Doremalen-Olde Agterhuis
040-2083417, jdo@valkenswaard.nl
Burgemeesters van gemeenten De Groote Heide onthullen
gebiedsbord.

Aan- en afmelden
U kunt zich aan- of afmelden voor deze digitale nieuwsbrief of een ander e-mailadres doorgeven.
Mail dan naar: rha@valkenswaard.nl

