Actiekaart De Gorzen/Oudlandsedijk
Op de bedrijventerreinen zitten 9% van de Halderbergse bedrijven die samen zorgen voor bijna 50%
van de werkgelegenheid. Daarmee zijn deze terreinen in economisch, financieel en sociaal opzicht
van groot belang voor de gemeente. Wij vinden het dus belangrijk om deze terreinen te koesteren en
te versterken.
Afgelopen maanden is samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en de Ondernemerskring
Halderberge de actiekaart voor bedrijventerreinen opgesteld. In deze actiekaart is een lange termijn
ambitie benoemd, die vertaald is naar concrete doelstellingen en acties.
De actiekaart bedrijventerreinen is donderdag 28 mei vastgesteld door de gemeenteraad.

‘Met het vaststellen van de actiekaart bedrijventerreinen hebben we een pakket aan inspanningen
waarmee we de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen willen vergroten. Zo maken we onze
bedrijventerreinen toekomst bestendig en duurzaam. Voor de uitvoering van de inspanningen
trekken we een half miljoen euro extra uit’.
Wethouder Thomas Melisse
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Inloopbijeenkomst

Uitstraling openbare ruimte en vastgoed
• Jaarlijkse schouw, plus beschikbaarheid stratenmaker
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Schouw
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Bijeenkomst:
terugkoppelen
concept actiekaart

Aan de slag!

Veiligheid
Jaarlijks Q3

en medewerker serviceteam voor een dag

• Organisatie Rondje van de Zaak

2x per jaar

• Vervangen verlichting De Gorzen

2020

• Vernieuwen wegdek De Gorzen

2020

• Verhoog toezicht leegstaande panden

2020

• Plaatsen welkomstportalen entree bedrijventerrein

Q3 2020

• Promotie app Meld Misdaad Anoniem

Q3 2020

• Promotie Buitenbeter app

Q4 2020

• Peilen draagvlak Keurmerk Veilig Ondernemen

Q1 2021

Duurzaamheid

Bereikbaarheid en parkeren
• Realisatie alternatief voor vrachtwagenparkeren

Q4 2020

• Duurzaamheidschecks

Q3 2020

(on)mogelijkheden in

• Verkennen mogelijkheden toekenning subsidies ten

Q4 2020

beeld. Realisatie in 2021
• Monitoren autoparkeren

2021

behoeve van verduurzaming/klimaatadaptatie
• Inrichten duurzaamheidsteam

2021

Arbeidsmarkt
• Verder onderzoeken hoe we de relatie tussen

Doorlopend

onderwijs en bedrijfsleven kunnen versterken
• Promotie Halderbergse bedrijfsleven voor

Q1 2021

stageplekken

De volledige actiekaart bedrijventerrein (en meer toelichting op de acties) kunt u vinden op:
www.halderberge.nl
Vragen over deze infographic of de actiekaart bedrijventerreinen? Neem dan contact op met:
Jose Besters, via j.besters@halderberge.nl of 06-53320774
Mark van Banning, via m.vanbanning@halderberge.nl of 06-51186783

