
  

   

 

 

 

  

Vooruitblik 2020 

In deze laatste Nieuwsbrief Economische Zaken van 2019 kijken we graag 

alvast vooruit naar het nieuwe jaar. Welke activiteiten staan er al op het 

programma?  

 

Techniekroutes 

Ook in 2020 worden er weer vier Techniekroutes georganiseerd waarbij 

leerlingen uit groep 7 of 8 kunnen kennismaken met lokale technische 

bedrijven. Nieuw-Lekkerland trapt dit jaar af op 12 februari, met een extra 

feestelijk tintje: het is namelijk de vijfde keer dat hier de Techniekroute 

gehouden wordt. Bleskensgraaf volgt op 18 maart, Gelkenes op 1 april en 



 

Hoornaar en omgeving op 15 april. Heeft u interesse om deel te nemen dan 

horen wij dat graag.  

 

Alblasserwaard On Stage 

Op maandag 10 februari is het beroepenfeest van Alblasserwaard On Stage. 

VMBO leerlingen van Wellant college de Bossekamp, Grienden en Calvijn 

maken kennis met beroepsbeoefenaren in de Lockhorst in Sliedrecht. Op 18 

februari volgt de Doedag. Meer informatie en aanmelden kan hier.  

 

Kom Binnen Bij Bedrijven 

Van 23 t/m 28 maart hebben bedrijven en organisaties in Molenlanden, Gouda, 

Krimpenerwaard, Papendrecht, Sliedrecht, Vijfheerenlanden, Waddinxveen en 

Zuidplas de mogelijkheid hun deuren te openen voor werkzoekenden en 

stagiaires. U bepaalt zelf wat u tijdens deze open bedrijven week organiseert 

en voor welke doelgroep. Via de site van Kom Binnen Bij Bedrijven kunnen 

bezoekers u vinden en zich aanmelden voor een bezoek. Deelname is gratis. 

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan even contact op met Louisa Broens 

(ondernemersloket@jouwgemeente.nl; 06-46884538).  

 

Ondernemersbijeenkomsten 

Naast de bijeenkomsten die door de verschillende ondernemersverenigingen in 

Molenlanden worden georganiseerd wil de gemeente Molenlanden graag 

(samen met ondernemers) aanvullende bijeenkomsten of themasessies 

organiseren. Er zijn bijvoorbeeld ondernemersavonden geweest over social 

media, duurzaamheid, het schrijven van een bedrijfsplan en de AVG. Heeft u 

een onderwerp waar u graag meer over zou willen weten of juist over zou 

willen vertellen tijdens een ondernemersbijeenkomst? Laat het ons dan weten 

via ondernemersloket@jouwgemeente.nl.   

 

Naast bovenstaande activiteiten is het natuurlijk altijd mogelijk contact met ons 

op te nemen als u andere vragen of ideeën heeft.  
 

  

Belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2020 

Vanaf 1 januari 2020 krijgt u te maken met nieuwe wetten en regels. Zo 

krijgen alle eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer. Dit nummer is 

vanaf vanaf 1 januari te gebruiken. Denk ook aan het wijzigen van uw 

https://us14.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.alblasserwaardonstage.nl%2F&h=7fe6e18426a414a9688f4b80ce227b2158b6e7b621bb57c82f1d1f15a85bbf76&v=1&xid=dbb2660082&uid=67907493&pool=&subject=
https://us14.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https%3A%2F%2Fwww.kombinnenbijbedrijven.nl%2F&h=e5f5c71175fe3c1cf9b29a8e551ab6f11f5cb8f0bd8a822a42ad5a1871af8050&v=1&xid=dbb2660082&uid=67907493&pool=&subject=
mailto:ondernemersloket@jouwgemeente.nl
mailto:ondernemersloket@jouwgemeente.nl


 

communicatiemiddelen (bijvoorbeeld 

website en facturen).  

 

Wilt u weten wat er nog meer 

verandert per 1 januari? De Kamer 

van Koophandel heeft op deze site de 

belangrijkste wetswijzigingen voor 

starters op een rij gezet. 
 

  

 

Ontwikkeling Nieuw-Lekkerland Oost 

Samen met Adriaan van Erk Ontwikkeling gaat de gemeente woningbouw en 

een uitbreiding van bedrijventerrein Veenweideweg ontwikkelen in Nieuw-

Lekkerland Oost. Op woensdagavond 11 december organiseerde de gemeente 

samen met Adriaan van Erk een tweede inloopbijeenkomst voor omwonenden 

en belanghebbenden. 

Op deze avond is de concept stedenbouwkundige schets gepresenteerd. In 

deze stedenbouwkundige schets zijn de suggesties, ideeën en opmerkingen 

verwerkt, die eerder in april zijn opgehaald. Er was ook aandacht voor de 

infrastructuur en mogelijkheden rond duurzaamheid. 

Vervolg 

Op de locatie zit nu een agrarische bestemming en die moet gewijzigd worden 

in een woon- en bedrijfsbestemming. De volgende stap is de start van een 

bestemmingsplanprocedure. 

Benieuwd naar de informatie, die gepresenteerd is? Kijk op de website.  
 

  

 

Uw mening telt! Het ondernemersontbijt 

We ontvangen graag nog reacties op onze oproep over het ondernemersontbijt 

van 15 november. We zijn benieuwd naar uw mening over deze ochtend en of 

u eventuele suggesties heeft voor volgend jaar. Zo kunnen we het programma 

nog beter afstemmen op uw wensen en behoeften.  

Het formulier is beschikbaar tot 31 december 2019. Klik hier om dit in te 

vullen. 
 

  

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. 
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• Nieuwjaarsreceptie gemeente Molenlanden, 10 januari 2020, 19.30 uur, 

De Til, Giessenburg. 

• Beroepenfeest Alblasserwaard On Stage, 10 februari 2020, 12.00-17.00 

uur, De Lockhorst, Sliedrecht. 

• Kom Binnen Bij Bedrijven, 23 t/m 28 maart 2020 
 

  

 

Wij willen u bedanken voor de prettige samenwerking in 

2019 en wensen u fijne feestdagen! 

 

   

 

Heeft u vragen voor de gemeente? 

 

Neem dan contact op met Louisa Broens, accountmanager bedrijven 

via ondernemersloket@jouwgemeente.nl of 06-46884538. 
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