Ondernemend Lansingerland
Postbus 53
2650 AB Berkel en Rodenrijs
Telefoon: 010 519 17 99
E-mail: info@ondernemendlansingerland.nl

Bergschenhoek, 5 oktober 2021

Beste fractievoorzitter en fractieleden,
Waarschijnlijk bent u momenteel druk bezig om uw verkiezingsprogramma voor 2022-2024 te
schrijven. Ondernemend Lansingerland geeft u graag input voor dit verkiezingsprogramma.
Samen kunnen we werken aan een dynamisch ondernemersklimaat en een aantrekkelijk
vestigingsklimaat voor ondernemers in Lansingerland. Want door een goed ondernemersklimaat
is het beter wonen, leven en werken in Lansingerland.
Ondernemend Lansingerland
Voor degenen die ons nog niet kennen, wij zijn Ondernemend Lansingerland. Dé ondernemersen belangenvereniging van Lansingerland. We behartigen de belangen van meer dan 220
ondernemers binnen de gemeente.
Ondernemend Lansingerland is niet alleen de naam van onze ondernemersvereniging, het is ook
waar wij voor staan. Wij zien Lansingerland als een gemeente vol bedrijvigheid, waar je prettig
kunt wonen en werken. Zowel in de glastuinbouw, op de bedrijventerreinen en in het mkb. In
Lansingerland zijn een aantal wereldmarktspelers en distributiecentra van formaat gevestigd.
Samen met de vele midden- en kleinbedrijven zijn zij de economische motor van Lansingerland.
Onze ondernemers
De ondernemers in onze gemeente zijn betrokken, trots op hun gemeente en creatief. Zij
zoeken naar kansen en oplossingen. Opstaan na een linkse directe, dat is wat wij doen. De
coronatijd bewees des te meer de creativiteit en het doorzettingsvermogen van onze
ondernemers.
Versterken van het ondernemersklimaat
Het ondernemersklimaat in Lansingerland is aantrekkelijk. Wij zien kansen om het huidige
ondernemersklimaat te behouden en te versterken. U ook?
Onderstaand doen wij u een handreiking voor uw verkiezingsprogramma. Dit betreffen punten
die wij als ondernemers belangrijk vinden en waarvan wij hopen dat u zich hiervoor wil
inzetten.
1. Communicatie tussen gemeente en ondernemers.
a. Maak ambtenaren en college beter bereikbaar
Ondernemers en gemeente (ambtenaren) werken samen. We hebben elkaar nodig om te
groeien, te ontwikkelen en te ondernemen. Een goede bereikbaarheid van de gemeente
en korte lijnen met de ambtenaren zijn een must. Daarnaast is het van groot belang dat
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er voor ondernemers duidelijke aanspreekpunten zijn en dat er vanuit de gemeente ook
actieve benadering richting ondernemers plaatsvindt.
b. Blaas het Economisch Platform Lansingerland nieuw leven in
Het Economisch Platform Lansingerland bespreekt veel zaken die te maken hebben met
het ondernemersklimaat. Aan tafel zitten, naast Ondernemend Lansingerland en de
gemeente, ook de winkeliersverenigingen en bestuurders van andere
ondernemersverenigingen. Samen proberen wij bij te dragen aan onze lokale economie.
Helaas zijn er sinds lange tijd geen overleggen meer geweest.
c. Zorg voor korte, duidelijke processen
Ondernemers zijn creatief en willen doorpakken. Hebben zij een plan, dan zorgen zij dat
het gebeurt. Daarin lopen zij soms tegen overheidsprocessen aan. Die zijn er met een
reden en dat is goed. Toch kunnen deze processen efficiënter en duidelijker. Met name
de procedures omtrent het aanvragen van vergunningen of bestemmingsplanwijzigingen.
2. Bereikbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen.
De ligging tussen de A12, A20, A13 en straks ook de nieuwe A16 is bijzonder gunstig. De
nabijheid van grote steden als Rotterdam, Zoetermeer, Den Haag en Delft maakt dat
Lansingerland ‘een kruispunt aan mogelijkheden’ biedt. Toch is de gemeente niet goed
bereikbaar.
a. Verbeter de bereikbaarheid met openbaar vervoer
Zowel goede interne OV-verbindingen tussen de drie kernen en de grote steden om
Lansingerland heen, maar ook een goede infrastructuur voor het wegverkeer, dienen de
bereikbaarheid van Lansingerland te waarborgen. Delen van de gemeente zijn
momenteel onvoldoende bereikbaar met het openbaar vervoer. Denk hierbij ook aan de
bedrijventerreinen (o.a. Weg en Land, Oudeland en Rodenrijs). Er zijn goede
verbindingen door de metrolijnen en het nieuwe treinstation, echter vanwege die
verbindingen worden andere lijnen vanuit de omliggende steden geschrapt. De reistijd is
daarmee voor velen gestegen in plaats van gedaald. Een goede openbaar
vervoersverbinding betekent minder auto’s op de wegen en dus minder files. Een must
voor een gemeente als Lansingerland.
3. Creëer grotere kansen voor lokale ondernemers tijdens aanbestedingen
Ter stimulering van de werkgelegenheid dienen de regionale bedrijven in de gelegenheid
gesteld te worden om mee te dingen naar opdrachten. Naar onze mening dient de gemeente
hierbij meer gebruik te maken van de mogelijkheden, zonder het Europees
Aanbestedingsbeleid geweld aan te doen, door o.a. het aanbesteden van (deel)projecten.
Bedrijven in de eigen gemeente en in de regio Oostland verdienen meer kansen!
4. Maak als gemeente gebruik van de expertise van lokale ondernemers
Naast het aanbesteden van (deel)projecten kan er meer gebruik worden gemaakt van de
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expertise van lokale ondernemers. Zzp’ers, mkb’ers en grote bedrijven hebben deze
expertise. Maak hier als overheid gebruik van!
5. Stimuleer/faciliteer maatschappelijke betrokkenheid
Steeds meer ondernemers willen goed doen voor hun eigen gemeente. Zij zijn
maatschappelijk betrokken. Maar diverse ondernemers lopen bij de samenwerking met de
gemeente tegen obstakels aan. Wij roepen u op dit als thema te agenderen zodat we deze
maatschappelijke betrokkenheid kunnen stimuleren én faciliteren bij onze ondernemers.
Dit zijn voor ons de belangrijkste punten. Uiteraard kan er altijd meer worden gedaan om
ondernemend Lansingerland te versterken. Mocht u hierover met ons in gesprek willen, dan
gaan wij hier graag op in. Ondernemend Lansingerland organiseert begin 2022 een politiek
café. Uiteraard ontvangt u hier te zijner tijd een uitnodiging voor.
Wij hopen dat u samen met ons ondernemend Lansingerland behoudt en versterkt in de
komende collegeperiode en ook daarna!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Ondernemend Lansingerland
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