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Op aanvraag van de Wethouder EZ van de Gemeente Waterland om
input voor de Economische Agenda van de aankomende College Periode
heeft Ondernemend Waterland rondvraag gedaan bij de Waterlandse
Ondernemers.
Tijdens een bijeenkomst op 6 september heeft de Wethouder zijn vraag
toegelicht en hebben de aanwezigen hun input geleverd.
Op basis van die input heeft een betrokken werkgroep drie prioriteiten
vastgesteld.
Dit document bevat een bundeling van de opgegeven voorkeuren en het
drietal van prioriteiten dat van daaruit is gebundeld.

INPUT BETROKKEN ONDERNEMERS
Algemeen
“verbinding gemeente, ondernemend Waterland, ondernemers,
burgers en maatschappelijke organisatie”
“Economische redenen of niet; Draagvlak krijg je door tijdip en juist te informeren
en samen te praten.Grote projecten worden nu doorgedrukt uiteindelijk beslist de
gemeente zonder inbreng.”

werkgelegenheid/Ondernemerschap
en arbeidsplaatsen behouden
“Als je een bedrijventerrein saneert moet je een nieuw maken. Lokale ondernemers

naar de Baanstee sturen is geen goede zaak, dan wordt Monnickendam een slaapstad.”

“flexplekken voor zzp’ers. Bijv. in de plint van de woningen op het Galgeriet,
of bijv.in de bibliotheek.”

“Maak alle zaken van de afgelopen jaren nou eens af!”

“Gezonde mix wonen, bedrijvigheid incl.zorg.”

“Wijzigen inkoopbeleid, streven naar een vast percentage
om aanbesteding/itgaven aan lokale ondernemers.”

“Op het Galgeriet mogelijkheden faciliteren voor een centrum voor gezondheidszorg

Binnenstad

in de brede zin,naast de “gewone” gezondheidszorg ook de aanvullende zorg.
De ondernemers moeten hun eigen praktijken opzetten, maar als er een
gebouw is met huurruimtes wordt het makkelijker om samen te werken.
Goede gezondheidszorg= gelukkige waterlanders.”

“Er zijn nu geen prullenbakken of te weinig in Zuideinde, Kerkstraat en Noordeinde.”

“Toegankelijke kantoorruimte- woon en werkruimte voor waterlanders.”

“De ergernis aan fietsers in de binnenstad in de zomer op zaterdag.”

“Duurzaam bouwen en makkelijker bouw vergunning verstrekken.”

“Een blauwe zone in de hele binnenstad met ontheffing voor de bewoners.”
“Aanpassing - na bouw galgeriet - ontsluiting toegangswegen Monnickendam.”

Overige geluiden

“Problematiek Berhardbrug en Monnickendam Noord.”

“I.p.v. 1 artsenparkeerplaats graag nog 2 erbij vooral voor geneeskundige spoed.”

“Wat gebeurt er na bebouwing Galgeriet met wegennetwerk?”

“Supermarkt in Broek met aandcht voor de bereikbaarheid.”

“Behoud winkels binnenstad.”

“Bereikbaarheid over het water, zowel buitendijks in binnendijks voorbeeld:
diepte vaargeul Gouwzee&binnenwateren -> sloepenroute.”

t Spil
“Een sterk Spil behouden winkels-zorg-sport, vernieuwing kán een optie zijn.”

“Toerisme (driewerf).”
“Op het Galgeriet meer elektrische parkeergelegenheid ”
“Takken over de weg Wagengouw gevaarlijk!”
“Verromeling landschap /omgeving.”
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BLIJF IN CONTACT

We blijven graag o.b.v. korte lijntjes en wederzijds overleg samenwerken met de gemeente. Heldere planning en duidelijke afspraken,
waaraan prioriteit wordt gegeven, zijn hierin van belang.

FOCUS OP ONDERNEMERSKLIMAAT

We zien graag bij de gemeent meer focus op het in stand houden en verbeteren van het ondernemersklimaat.
Bijvoorbeeld op de het bereikbaar en in stand houden van detailhandel. Daarnaast is er veel behoefte aan meer
ruimte om te kunnen ondernemen; van bedrijventerrein tot flexplekken.

HOUD HET GELD BINNEN DE GEMEENTE

Graag zien we focus op het optimalisatie van besteding Gemeentelijke uitgaven binnen
Waterlandse ondernemingen. Regelgeving biedt meer mogelijkheden dan nu worden benut;
Natuurlijk tegen de juiste (inkoop)prijs.

HANDREIKING
Met vertrouwen kijkt Ondernemend Waterland er naar uit om
- op uitnodiging van de Gemeente Waterland ondersteuning te bieden aan de uitvoeringsagenda
van deze prioriteiten.

