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Programma

19.30u Opening door Monique Stam

19.35u Presentatie visie met interactieve peiling via mentimeter en tussendoor ruimte 

voor vragen

20.15u Mini-enquête via www.vraagmonitor.nl/dijkenwaard en discussie/ vragen

20.40u Ondernemersfonds Den Helder

20.55u Proces/planning: hoe nu verder? 

21.00u Afsluiting door Jasper Nieuwenhuizen

http://www.vraagmonitor.nl/dijkenwaard


Visie werklocaties Dijk en Waard



Proces: waar staan we nu?

Stap 1

• Startoverleg: 
vliegende start en 
heldere 
werkafspraken

Stap 2

• Analyse: inzicht in 
economische 
uitgangssituatie

Stap 3

•Eerste 
ondernemers-
bijeenkomst

Stap 4

• Analyse: 
mogelijkheden 
functie-
menging

Stap 5

•Tweede 
ondernemers-
bijeenkomst

Stap 6

• Definitieve visie 
werklocaties Dijk 
en Waard



Analyse: uitgangssituatie



Trends en ontwikkelingen



Belangrijkste conclusies SWOT analyse

• Goede diversiteit werklocaties, Breekland en Zuiderdel zijn 
‘koplopers’ in de regio

• Uitgeefbaar aanbod in principe voor verschillende 
doelgroepen

• Mengen en verkleuren kansrijk op de juiste plekken

• Veel duurzaamheidspotentie (WEC, Alton)

• Vinger aan de pols op aantal terreinen in levensfase II

• Relatief veel bedrijvigheid in onderwijs, zorg en overheid. 
Onderscheidend in regio



Hoe presteren bedrijventerreinen en hoe toekomstbestendig zijn ze?

Next Economy Effect Rapportage (NEER)

Economie & 
werkgelegenheid

Marktwaarde & 
ruimtelijke kwaliteit

Slimme industrie & 
logistiek

Circulariteit & 
duurzaamheid

A B C D

B1. Opname vastgoedmarkt C1. Profilering & clusteringA1. Ontwikkeling banen 

A2. Indirecte werkgelegenheid

A3. Banendichtheid

A4. Arbeidsproductiviteit

B2. Verhuisdynamiek C2. Robotiseringsgraad

C4. Aanjagers & OEM’ers

C5. Innovatief vermogen

B3. Aanbod / leegstand

B4. Bereikbaarheid (multimodaal)

C3. Gedeelde faciliteiten & digitale 
infra

D1. Energieverbruik & netcapaciteit

D2. Duurzaamheid vastgoed

D4. CO2 & klimaat

D5. Organisatiegraad

D3. Circulariteit & potentie

A5. Aandeel in BRP B5. Gebruiksmogelijkheden

Levensfase 
bedrijventerreinen

Next Economy potentie 
bedrijventerreinen



Fase I Fase II Fase III
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Breekland
Zuiderdel

Beveland
Zandhorst III
De Vaandel*

De Frans De Mossel I & II
Zandhorst I* & II

De Wuyver



De werklocaties in 2030

Waar staan we, waar gaan we heen, hoe gaan we dat doen?





Drie speerpunten voor de visie

1. Intensievere samenwerking tussen gemeente en 
ondernemers én ondernemers onderling

2. Investeren in aantrekkelijke, duurzame en bereikbare 
werklocaties

3. Mengen en verkleuren op de juiste plekken met aandacht 
voor behoefte van bedrijven



Voorbeeld - Mengen en verkleuren: waar gaan we 
heen? 
Door uit te spreken welke werklocaties niet gemengd of verkleurd gaan worden 
geven we ondernemers duidelijkheid en zekerheid dat er niet gemengd of verkleurd 
gaat worden op hun werklocatie.



Uitvoeringsagenda 

Met: 

• 19 generieke acties voor de hele gemeente

• Circa 50-60 specifieke acties per werklocatie (sommige acties 
zijn op meerdere terreinen van toepassing)



19 gemeente brede acties uitgewerkt



Acties speerpunt 1: intensievere samenwerking tussen gemeente en 
ondernemers én ondernemers onderling
1. Communiceren over (publieke) investeringen 

2. Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen behalen

3. Opzetten ondernemerscollectief of –fonds

4. Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs vergroten 



Acties speerpunt 2: aantrekkelijk, duurzame en bereikbare werklocaties

5. Aantrekkelijke private kavels en publieke ruimte

6. Gemeentelijk leegstandsmonitor 

7. Inzetten van financieel stimuleringsinstrumentarium voor (duurzame) initiatieven 

8. Zonnepanelen op bedrijfsdaken

9. Bedrijven aansluiten op duurzame energie van het WEC en/of warmtenet van HVC

10. Inzichtelijk maken goederen- en reststromen

11. Jaarlijkse duurzaamheidsaward voor bedrijven

12. Duurzaam uitgiftebeleid op Breekland en De Vaandel Midden

13. Parkeerplaatsen met halfopen verharding

14. Verbeteren aansluiting op station

15. Investeren in fietsverbindingen 



Acties speerpunt 3: mengen en verkleuren met aandacht voor behoefte 
van bedrijven en overig

16. Onderzoek naar mengen en verkleuren op werklocaties

17. Onderzoek naar woonbehoefte in Heerhugowaard en Langedijk

18. In kaart brengen economische gevolgen coronacrisis

19. Regionale afspraken maken over arbeidsmigrantenhuisvesting



Voorbeeld van locatiespecifieke acties per 
speerpunt



Pak uw mobiel en ga naar menti.com



Welke acties vindt u belangrijk?

Vul de mini-enquête in op www.vraagmonitor.nl/dijkenwaard

http://www.vraagmonitor.nl/dijkenwaard


Ondernemersfonds Den Helder – toelichting 
voorzitter dhr PP Solkesz



Vervolg



Vragen en contact

Jasper Beekmans

j.beekmans@stec.nl 

Callum Lewis

c.lewis@stec.nl 


