
   
Beste ondernemer,  

 

In vervolg op de bijeenkomst van maandag 8 februari 2021 wil de gemeente Nissewaard samen met u middels 

een vervolgbijeenkomst doorpakken om het economisch profiel van Nissewaard en haar individuele 

bedrijventerreinen te versterken. Hiermee zorgen we er gezamenlijk voor dat Nissewaard aantrekkelijk blijft 

als vestigingslocatie voor ondernemingen en er meer werkgelegenheid binnen onze gemeentegrenzen 

gerealiseerd wordt. De vervolgbijeenkomst vindt plaats op woensdag 12 mei tussen 19.00u-21.00u via 

Microsoft Teams.  

 
Doel van de bijeenkomst 
Het is onze bedoeling om samen met u en andere belanghebbenden toe te werken naar een herkenbaar, 

gedragen en duurzaam economisch profiel en agenda. De resultaten van het eerder onderzoek worden in dit 

proces meegenomen en vertaald naar de praktijk. Bij de vorige bijeenkomst op 8 februari en tijdens de 

individuele gesprekken die in de afgelopen weken hebben plaatsgevonden met ondernemers en externe 

stakeholders is een beeld opgehaald van de kwaliteiten en zwakten op het economisch gebied van 

Nissewaard, maar ook van de kansen en bedreigingen. Tijdens de bijeenkomst op 12 mei 2021 presenteren we 

u graag de resultaten hiervan op hoofdlijnen en kijken we graag samen met u naar de belangrijkste 

uitdagingen en kansen waarop ingezet kan worden. Dit wordt gebruikt als input voor de 

handelingsperspectieven en de op te stellen economische agenda.  

 
Aanmelden 
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 12 mei tussen 19.00u en 21.00u via Microsoft Teams*. U kunt zich 

aanmelden door uiterlijk maandag 10 mei een mail te sturen naar puck.kole@atosborne.nl. U ontvangt binnen 

enkele dagen een reactie op uw aanmelding met daarin de link naar Microsoft Teams.  

 
*Hoewel onze voorkeur uitgaat naar een fysieke bijeenkomst, vinden wij het met de huidige Corona 

omstandigheden niet verantwoord om op deze termijn een fysieke bijeenkomst te organiseren. Hopelijk 

kunnen we u bij een volgende bijeenkomst alsnog fysiek ontmoeten.  

 
Mocht u de behoefte hebben om individueel informatie met ons te delen door met ons in gesprek te gaan, dan 

horen wij dit ook graag. In dat geval zullen we op zoek naar een moment waarop we telefonisch kunnen 

afspreken.  

 
Met vriendelijke groeten, mede namens het programmateam en het team economie van gemeente 

Nissewaard, 

 
Janbart van Ginkel (06-15014748), adviseur AT Osborne 
Puck Kole (06-29359124), adviseur AT Osborne 
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