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GoudaOnderneemt!-voorzitter Nico Voogt:
“Door intensieve samenwerking tussen overheid
en het bedrijfsleven is het voornemen van de bouw
van nog meer vierkante meters retail stopgezet.”

Wat met samenwerking lokaal lukt, blijkt ook binnen
de regio Midden-Holland nog steeds de sleutel tot succes

‘Intensieve samenwerking loont’
Een streep door Holland Outlet Mall in Zoetermeer. Voor Nico Voogt van GoudaOnderneemt! een
krachtig voorbeeld van samenwerking tussen overheid en het bedrijfsleven. Lokaal en regionaal.
Tekst Judith Kloppenburg | Fotografie DeBeeldredacteur.nl/Oscar van der Wijk

“Natuurlijk is de inbreng van een ieder niet gelijk verdeeld”,
vertelt Voogt, “Maar door gezamenlijk als Gouda, binnen
regio Midden-Holland (www.middenholland-onderneemt.
nl), met de omliggende regio’s bezwaren aan te geven en het
gesprek aan te gaan, hebben we door intensief samen te werken in relatief korte tijd voor elkaar gekregen; het voornemen
van de bouw van nog meer vierkante meters retail is stopgezet.” Compliment voor de regio’s en de deelnemende partijen,
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Ondernemersprijs Midden Holland
Een ander goed voorbeeld van regionale samenwerking
in Midden Holland is de organisatie en uitreiking van
de Ondernemersprijs Midden Holland, die begin 2018
alweer voor de vierde keer wordt georganiseerd. Bent
u er bij op 8 januari aanstaande? Word Lid van Gouda
Onderneemt! en ontvang een gratis entreebewijs.

benadrukt hij. “Het toevoegen van 31.000 vierkante meter
aan retail had een net weer opkrabbelende sector in de regio
geen goed gedaan. Beter kunnen we met elkaar de bestaande
winkelgebieden verbeteren.” Ambities waarbij GoudaOnderneemt!, ondanks de weerstand tegen de outlet mall, Zoetermeer niet uitsluit. “Onze wens is om in de regio en met de
regio’s meer samen te werken, in plaats van uitsluitend individueel te kijken naar megalomane ontwikkelingsplannen.
PrOTEST vOOrkOmEN

Het samenwerken tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven, dat nu steeds meer vorm begint te krijgen, is niet
bedoeld om protest te organiseren, benadrukt Voogt. “Maar
juist om protest te voorkómen, of versnelling te organiseren.
Wanneer er onvrede heerst over bepaalde ontwikkelingen,
en in dit geval op grote schaal, moet je hier iets mee doen.”
Het gaat dan ook niet alleen om ‘ergens tegen zijn’, vindt hij.
“Maar vooral om zeggen wat je wél wil en met initiatieven te
komen. De Provincie heeft duidelijk aangegeven in gesprek te
willen, maar dan moeten we met elkaar wel met constructieve
en breed gedragen plannen komen.” En hier is menskracht
voor nodig, vertelt Voogt. “De succesvolle gesprekken over
Holland Outlet Mall hebben deuren geopend voor nog meer
overleg. Om de focus te behouden op alle verschillende zaken
die spelen en de belangenbehartiging effectief te kunnen

Uitnodiging conferentie aansluiting
onderwijs-arbeidsmarkt
Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is cruciaal voor een gezonde economie in de
toekomst. Gouda en GoudaOnderneemt! ondertekenden
daarom onder andere het regionale initiatief tot het
Centrum voor Innovatief Vakmanschap. Praat u mee
over investeren in lokale economie, werkgelegenheid
en een goed vestigingsklimaat? Kom dan donderdag
12 oktober naar een conferentie rondom het thema
Onderwijs en Arbeidsmarkt in het Huis van de Stad.

blijven doen, hebben we daarom versterking nodig. Zowel op
lokaal als regionaal niveau. Daarom roep ik iedereen op om
zich hiervoor beschikbaar te stellen. Samen staan we sterker!”

www.gouda-onderneemt.nl
www.middenholland-onderneemt.nl
www.groenehart-onderneemt.nl

WOrD lID vAN GOUDA ONDErNEEmT! Effectieve belangenbehartiging heeft menskracht nodig. Wordt u lid van Gouda
Onderneemt! en helpt u de dialoog tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven open te houden? www.gouda-onderneemt.nl

Specialist op het gebied van (aan)huur en verhuur - (aan)koop en verkoop - taxaties - beleggingen - vastgoedmanagement

TE HUUR MOORDRECHT

Grote Esch / Kleine Esch
reeds
375 m²
verhuurd

Een nieuwbouw ontwikkeling van 6 bedrijfsunits
grootte variërend van circa 270 m² tot 1.080 m²
mogelijkheid tot schakelen van naast elkaar gelegen units
voldoende parkeergelegenheid op het buitentterrein
uitstekende attentiewaarde vanwege de ligging nabij
de entree van Gouwepark en de Provincialeweg N207
opleveringsniveau o.a. vrije hoogte ca.8 meter, elektrische
overheaddeur, vloerbelasting ca 1.500 kg/m², meterkast
units zijn af te werken tot ieder gewenst opleveringsniveau
zeer duurzaam gebouwd
oplevering Q1 2018

Huurprijs v.a.: € 23.000,- tot € 85.000,- per jaar.

Telefoon 0182 525 700. Kijk voor ons complete aanbod op www.basis.nl.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief (eventuele) btw en/of servicekosten.
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