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Egbert Buiter
wethouder economische zaken

Beste ondernemer,

	Nieuw Economisch
Actieprogramma
Het College van B&W van Valkenswaard heeft recent een nieuw Economisch
Actieprogramma vastgesteld. Hierin geeft het aan hoe het tot de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 werk maakt van de uitvoering van
het nieuwe Economische Beleid 2017-2020.
De focus ligt deels op het voortzetten en afronden van in gang gezette
projecten, zoals het Masterplan Centrum en camerabeveiliging op de
Schaapsloop. Nieuws is dat de gemeente een plan gaat opstellen om De Vest
en omgeving een betere uitstraling te geven. Ook wil de gemeente de komst
van een horecagelegenheid op de Schaapsloop mogelijk maken.
Lees meer!

Vraag het aan wethouder
Buiter	
Wethouder Buiter: “Met deze nieuwsbrief informeer ik
u over economische ontwikkelingen in Valkenswaard,
waarvan ik denk dat die interessant zijn voor
ondernemend Valkenswaard. U weet echter beter dan
ik wat u wilt weten. Daarom wil ik u uitnodigen om uw
eventuele vragen over economische zaken aan mij te
stellen. U krijgt sowieso antwoord. En in een volgende
nieuwsbrief zal ik een aantal vragen beantwoorden.”

Stel uw vraag

Een paar decennia geleden was het voor vooral
veel jongens vanzelfsprekend om voor een
technische opleiding te kiezen. De afgelopen jaren
is dit veranderd. Bovendien gaan er de komende
jaren veel technici met pensioen. Ik vertel u
hiermee niets nieuws. De media schrijven
regelmatig over het hierdoor dreigende tekort aan
vakmensen.
Juist voor onze Brainportregio met veel technische
bedrijven, is dit een grote uitdaging. Een probleem
dat we vanuit Valkenswaard alleen niet kunnen
oplossen. Wel ben ik ervan overtuigd dat als we in
Valkenswaard als bedrijfsleven, scholen en
gemeente samenwerken, we onze bijdrage kunnen
leveren aan het oplossen van het probleem.
Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de interesse
bij leerlingen voor techniek wordt vergroot.
Of door studenten techniek met modernere
apparatuur te laten werken.
Met de stuurgroep economische zaken hebben we
ons door Fontys en Summa Collega laten bijpraten
over actuele ontwikkelingen en laten inspireren
voor mogelijke oplossingen. Als gemeente willen
we dit jaar een plan opstellen met projecten om
het bedrijfsleven beter in haar toekomstige
behoefte aan technisch personeel te voorzien.
Om een goed plan op te stellen en vervolgens de
uitvoering tot een succes te maken, wordt
samenwerking met onze partners cruciaal. We
hebben daarover al contact met
Scholengemeenschap Were Di en het VICV. Maar
hoe meer ondernemers die er samen met ons de
schouders onder willen zetten, des te beter.
Hartelijke groet,
Egbert Buiter

Uitbreiding
weekmarkt
De drukbezochte weekmarkt wordt gedurende vijf
donderdagen uitgebreid naar de Maastrichterweg. In de
kramen worden zogeheten ‘vintage’ producten verkocht.
De gemeente en Stichting Weekmarkt Valkenswaard
verwachten dat dit goed is voor de weekmarkt en het
centrum. In het najaar wordt deze pilot geëvalueerd.

Gebiedsvisie voor De Groote Heide
Kansen in het buitengebied

Als gemeente werken we aan de toekomst van Valkenswaard.
Zo spelen we in op kansen die de groeisector vrijetijdsbesteding
(leisure) ons biedt. Samen met lokale partners zoals bijvoorbeeld
Centrum Management Valkenswaard, VVV, Valkenswaard
Marketing, maar ook Staatsbosbeheer en Waterschap
De Dommel, hebben we daarom een gebiedsvisie voor
De Groote Heide Valkenswaard – ons buitengebied - gemaakt.

In de visie die de gemeenteraad heeft vastgesteld in april, wordt
duidelijk dat onze natuur ons ‘goud’ is. In combinatie met een
aanbod van mogelijkheden om ‘actief buiten te zijn’ willen we
komen tot een ‘Natuurlijk Avonturen Landschap’. Hiermee hopen
we bezoekers aan te trekken uit bijvoorbeeld de Brainportregio.
Dit biedt kansen! Niet alleen voor natuurorganisaties, maar ook
voor u als ondernemer. Durf te investeren in de vrijetijdssector.
De gemeente denkt dan graag met u mee. Zo zijn er plannen van
een Valkenswaardse ondernemer om een attractie familiepark te
realiseren.
Lees meer!

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

Weetje
Brainport Development ondersteunt
ondernemers kosteloos met onafhankelijk
bedrijfskundig en financieel advies.
Lees meer!

