
  

   

 

Duurzaamheidsprofiel Industriepark Gelkenes 

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) stelt in samenwerking met de 

gemeente Molenlanden, Mourik en het bestuur van het industrieschap 

Gelkenes, 

een Duurzaamheidsprofiel op 

voor het Industriepark 

Gelkenes. Met dit 

Duurzaamheidsprofiel wordt 

de startpositie bepaald welke 

duurzaamheidsaspecten 

belangrijk zijn en waar de 

duurzaamheidskansen liggen 

op het bedrijventerrein 

Gelkenes. Het duurzaamheidsprofiel richt zich op thema's als energie, 

mobiliteit, klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulaire economie en waar 

mogelijk gekoppeld aan ambities op het gebied van gezondheid, veiligheid en 

toekomstbestendigheid. Onderdeel van het opstellen van het 

Duurzaamheidsprofiel is het uitvoeren van duurzaamheidsscans bij een viertal 

bedrijven op Gelkenes. De resultaten van het duurzaamheidsprofiel worden 

begin volgend jaar tijdens een bedrijvenbijeenkomst besproken. Tijdens deze 

bijeenkomst worden ook gezamenlijk mogelijke duurzaamheidsmaatregelen en 

vervolgstappen vastgesteld. 
 

  

Enquête Zon op Dak 

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd willen de gemeente 

Molenlanden en Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid graag weten hoe 



 

ondernemers staan tegenover het 

plaatsen van zonnepanelen op hun 

dak. Samen met inwoners en 

bedrijven werken wij aan de 

energietransitie. Hiervoor zijn het 

besparen van energie en het 

opwekken van energie belangrijke 

acties om de uitstoot van 

koolstofdioxide te verminderen. Het 

plaatsen van zonnepanelen biedt bijvoorbeeld veel kansen, maar ook 

belemmeringen. Waar loopt u als ondernemer tegenaan? Laat het 

ons weten door het invullen van de enquête. Misschien kunnen wij u 

dan verder helpen. 

 

  

 

Wellant college biedt experimenteerruimte 

Wellant college de Bossekamp in Ottoland is op diverse gebieden al actief met 

duurzaamheid: van ecoschool naar zwammenkweek tot de komst van 

zonnepanelen. De Bossekamp zou graag de 

kas op hun terrein willen verduurzamen en 

zoeken bedrijven die hierover mee willen 

denken. Ook bieden zij in & rond deze kas 

ruimte aan bedrijven om hun innovatie rond 

verduurzaming uit te proberen. Bent u op 

zoek naar dergelijke experiementeerruimte? 

Dan is deze kas wellicht een mooie kans! 

Neem contact op met Sjaak Kreeft van De 

Bossekamp als u hierover in gesprek wilt.  
 

  

Beroepenfeest Alblasserwaard On Stage op 10 februari  

On Stage wordt al meer dan 10 jaar georganiseerd, inmiddels in 20 regio’s. On 

Stage helpt VMBO leerlingen met hun beroepsoriëntatie en keuze voor een 

vervolgopleiding. De jongeren van nu zijn over enkele jaren uw medewerkers 

of collega’s. Het is belangrijk dat zij goed gemotiveerde beroepskeuzes maken 

en daar kunt u ze bij helpen door zelf te komen vertellen over uw beroep en 

werkdag. Op 10 februari is het beroepenfeest van Alblasserwaard On Stage in 

de Lockhorst in Sliedrecht. Samen met circa 100 beroepsbeoefenaren vertelt u 

aan leerlingen van het Grienden college, Wellantcollege de Bossekamp en 

Calvijn over uw werk. Op de Doe Dag van 18 februari ontvangt u één of meer 

jongeren eenmalig een ochtend of middag voor een werkbezoek. U bepaalt zelf 

hoeveel leerlingen u maximaal kunt ontvangen. 



 

Voelt u zich aangesproken door ‘Alles mag je worden… Behalve ongelukkig’? 

Vraag dan ook uw familie, buren, vrienden, collega’s en zakenrelaties in de 

regio om mee te doen aan Alblasserwaard On Stage! U helpt ons ook met een 

vermelding in uw nieuwsbrief, personeelsblad, bedrijfsmagazine, krant en vak 

en-branchebladen  

Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht 

op www.alblasserwaardonstage.nl 
 

  

 

Meld u aan voor de masterclass 'Waarde in de Waard'!  

Wilt u in korte tijd concrete stappen zetten naar een meer circulaire 

bedrijfsvoering? Dan is de masterclass 'Waarde in de Waard' iets voor u. 

Tijdens deze intensieve masterclass leert u alles over circulaire innovatie, past 

u de beproefde ‘Waardeloos Weer Waardevol’-methode toe op uw organisatie 

en komt u samen met de andere deelnemers tot nieuwe, concreet uitgewerkte 

circulaire concepten. 

Deze masterclass ‘Waarde in de Waard’ kende in 2018 zijn eerste editie als 

initiatief van Stichting BlauwZaam. Gemeente Molenlanden maakt het mogelijk 

om hieraan begin 2020 een vervolg te geven. De gemeente wil haar 

ondernemers stimuleren stappen te zetten naar een circulaire bedrijfsvoering 

en organiseert daarom deze nieuwe editie van ‘Waarde in de Waard’ in 

samenwerking met BlauwZaam en VerdraaidGoed. 

Nieuwsgierig geworden? Leer hier meer.  
 

  

Weet u wat de gevolgen van de Brexit zijn voor uw bedrijf?  

Ondernemers lopen het risico dat zij na 31 oktober 2019 problemen ervaren bij 

het zakendoen met het VK als er géén overgangsperiode komt en zij niet de 

juiste voorbereidingen treffen. De Brexit kan vooral voor het mkb tot ernstige 

financiële consequenties leiden. Ruim 5.000 ondernemers, vooral mkb’ers, 

komen door de Brexit voor het eerst in aanraking met de douane, omdat ze 

exporteren uit of importeren naar de EU. Het is belangrijk dat deze bedrijven 

de benodigde voorbereidingen treffen, waaronder het aanvragen van een EORI-

nummer dat noodzakelijk is voor handel met 

landen buiten de EU. 

Voor decentrale overheden is het op verschillende 

manieren mogelijk om het bedrijfsleven te 

informeren over de mogelijke gevolgen van de 

Brexit. Naast het beschikbaar stellen van voldoende en up-to-date informatie 

op een (online) vindplaats voor ondernemers, kan de organisatie het mkb in de 

regio actief benaderen. Dat kan bijvoorbeeld door informatiebijeenkomsten te 

organiseren. 



 

Door het invullen van de Brexit Impact Scan voor bedrijven kunt u eventuele 

onverwachte gevolgen ontdekken en kunt u zich voorbereiden op de Brexit. 

Daarnaast biedt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Brexit-

vouchers aan voor subsidie om een externe adviseur in te huren. 

Kijk voor meer informatie ook op het Brexit loket van de Rijksoverheid.  
 

  

 

Bijeenkomst recreatieve ondernemers 

Op donderdag 31 oktober organiseert de gemeente Molenlanden in 

samenwerking met Den Haneker de tweede bijeenkomst voor recreatieve 

ondernemers van dit jaar. De avond zit weer boordevol interessante 

onderwerpen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om te netwerken! Vragen? 

Mail naar info@denhaneker.nl 

 

  

Molenlanden Verbindt op de Fokveedag 

Op zaterdag 5 oktober was de gemeente 

Molenlanden actief op de Fokveedag 

Boerenlandfeest in Hoornaar. De cameraploeg van 



 

Molenlanden Verbindt sprak met 

standhouders en bezoekers en verzamelde 

zo mooie verhalen over de agrarische 

sector, onze prachtige regio en natuurlijk de 

Fokveedag zelf. Op deze pagina zijn de 

filmpjes te zien die deze dag zijn gemaakt. 

Fact & fable uit Nieuw-Lekkerland hartelijk 

dank voor de ondersteuning bij Molenlanden 

Verbindt. En iedereen bedankt voor de 

enthousiaste medewerking aan de verschillende filmpjes. 
 

  

 

Kalender 

Organiseert u een bijeenkomst, open dag of andere activiteit die 

voor ondernemers of bijvoorbeeld werkzoekenden interessant 

kan zijn? Laat het ons weten, dan plaatsen wij dit in deze nieuwsbrief op de 

kalender. U kunt de informatie aanleveren 

via NieuwsbriefEZ@jouwgemeente.nl. 

• Bijeenkomst ondermijnende criminaliteit voor verhuurders, notarissen en 

woningbouwverenigingen, woensdag 16 oktober, 18.00 – 19.30 uur 

(inloop vanaf 17.30 met een broodje), het Noorderhuis, Noordeloos. 

Aanmelden bij angela.dejong@jouwgemeente.nl.  

• Bijeenkomst leerlijn Maritieme Techniek, donderdag 17 oktober, 15.30 

uur bij Damen Shipyards Hardinxveld, Rivierdijk 544 te Hardinxveld-

Giessendam.  

• Blauwzaam Symposium IX "Hoe neem je als ondernemer je klanten, 

relaties en werknemers mee in de beweging van verduurzaming?", 

donderdag 31 oktober, 13.00 - 18.00 uur, Gorinchem.  

• Recreatieve ondernemersbijeenkomst, donderdag 31 oktober, 19.30 - 

21.30 uur, SVR Camping Meerkerk. 

• Open Avond HBO Drechtsteden, maandag 4 november, 17.00 - 20.00 

uur. Er is gelegenheid te praten met studenten en docenten en 

minicolleges te volgen. Bachelor-, Ad- en Post-bacheloropleidingen. HBO 

Drechtsteden, Achterom 103 te Dordrecht 

• Arbeidsmarkt innovatieevent BrainStroom, "Scenario's arbeidsmarkt van 

de toekomst", woensdag 13 november, 15.00 tot 18.00 uur, Avres, 

Energieweg 39, 4231 DJ Meerkerk. 

• Ondernemersontbijt Molenlanden, Dag van de Ondernemer, vrijdag 15 

november, 7.30 - 10.30 uur, Nieuwpoort.  

• VMBO Netwerkbijeenkomst Papendrecht, woensdag 20 november, vanaf 

09.15 uur, Papendrecht. 
 

  



 

 

Heeft u vragen voor de gemeente? 

 

Neem dan contact op met Louisa Broens, accountmanager bedrijven 

via ondernemersloket@jouwgemeente.nl of 06-46884538. 

 

    

 


