
Context
De Molenlandse economie is veelzijdig: van horeca en vrijetijdssector tot de maritieme 
maakindustrie en innovatieve maakbedrijven. De bedrijventerreinen zijn bijna volledig 
bezet en er zijn veel verspreide werklocaties te vinden. Het winkelaanbod waar goed 
gebruik van wordt gemaakt concentreert zich in de grotere dorpskernen. Molenlandse 
ondernemers zijn maatschappelijk betrokken, loyaal naar elkaar en innovatief. Er is 
een toename van vragen aan de gemeente om samen te werken en bij te dragen aan 
plannen en initiatieven; er wordt ruimte gevraagd om te ondernemen. Een goede 
aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt is belangrijk door toenemende 
robotisering en aandacht voor duurzaamheid. De bestaande samenwerking tussen 
Onderwijs, Overheid en Ondernemers wordt steeds steviger en probeert hier op in te 
spelen. De gemeente verbindt en initieert en legt daarmee een basis waardoor scholen 
en bedrijven elkaar ook steeds beter en rechtstreeks weten te vinden.

Toeristen en recreanten zijn belangrijk voor Molenlanden; zij zorgen voor 
bedrijvigheid en een goed voorzieningenniveau. De rustzoekende recreant geniet van 
het mooie landschap en is te vinden op de wandel- en fietsroutes. Toeristen zijn vooral 
te vinden in het Werelderfgoed Kinderdijk, waar gewerkt wordt aan een 
Werelderfgoed-waardige ontvangst. Ondernemers in de recreatieve sector verwachten 
van de gemeente een heldere koers om de potenties, zoals de mooie vestingstad en 
het degelijke fiets- en wandelknooppunten netwerk te benutten. Als deze koers bekend 
is, willen zij graag aan de slag om recreatie in Molenlanden een stap verder te helpen. 
Ideeën daarvoor zijn er volop. Naast deze heldere lijn vragen de recreatieve 
ondernemers aan de gemeente om niet opnieuw met visievorming bezig te zijn, maar 
met concrete maatregelen te komen. Vanuit de samenleving komt de roep om de 
leefbaarheid niet te vergeten wanneer de kansen worden benut.

In Molenlanden is een stevig netwerk en samenwerking opgebouwd met de 
ondernemers en belangenpartijen. Ondernemers weten elkaar te vinden, niet alleen in 
de officiële verbanden maar ook door directe onderlinge contacten. Dit is een mooie 
basis om op door te bouwen.

Netwerk
Het netwerk bestaat uit ondernemers, collectieven van ondernemers, overheden, 
onderwijsinstellingen, maatschappelijk betrokken partijen, zowel binnen als buiten de 
gemeente.


