
 
 

“Lokale ondernemers en familiebedrijven 
hebben een cruciale rol in de samenleving en  

het alledaagse leven van gewone mensen” 

Wat is de toekomst van ondernemers in Nieuwegein? 

Verslag van gesprekken met lokale ondernemers 



 
 
 
 
 
 
 
INLEIDING 
 
Onze idealen zijn verbonden met het gewone leven. Mensen die midden in de 
samenleving, samen met anderen, hun leven leiden. Soms met de wind in de rug of 
even tegen de klippen op. De politiek kan inhoud geven aan het gewone leven van 
mensen. Niet als geluksfactor door alles op te lossen maar door zorgen weg te nemen 
die mensen hinderen om dat leven te leven. Door te zorgen voor goede zorg, een 
gezonde financiele toekomst of garanties voor eerlijke broodwinning. Oplossingen 
bieden voor het alledaagse leven. Dat is waar de politiek over gaat.  
 
Lokale ondernemers en familiebedrijven hebben een cruciale rol in de samenleving 
en in het alledaagse leven van gewone mensen: ze voorzien in de behoeften van 
inwoners, zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en ambitie. Ook hebben zij in de 
gemeente een belangrijke sociale functie, zoals het sponsoren van lokale 
sportverenigingen of het bijdragen aan lokale evenementen zoals een jaarmarkt of de 
intocht van Sinterklaas. MKB-ondernemers hebben vanwege de crisis moeilijke jaren 
achter de rug. Nu ervaren zij problemen om te kunnen groeien, zoals het doen van 
nieuwe investeringen en het aannemen van personeel.  
 
Het CDA maakt zich sterk voor het MKB, in Den Haag én Nieuwegein. Het CDA kiest 
voor een eerlijke economie waarin ook kleine zelfstandigen de ruimte houden om te 
kunnen blijven ondernemen. We hebben op diverse momenten én manieren de 
noodklok geluid over de positie van het MKB in Nieuwegein. Naar onze overtuiging 
met nog onvoldoende zichtbaar effect. Samen met een dwarsdoorsnede van de 
Nieuwegeinse ondernemers hebben we daarom zelf een inventarisatie gemaakt van 
wat er op dit moment omgaat in het gewone leven van ondernemers. Dit document is 
een bundeling daarvan en een beantwoording van de vraag ‘wat is de toekomst van 
ondernemers in Nieuwegein?’.  
 
De conclusie die getrokken kan worden? Het wordt hoog tijd de positie van 
Nieuwegeinse ondernemers te versterken door samen te werken. Inwoners, 
ondernemers én gemeente moeten boodschap aan elkaar hebben en in elkaar durven 
investeren. We dienen namelijk hetzelfde doel: een lokale samenleving waar het 
prettig wonen en werken is. Het gewone alledaagse leven. Nu en straks!   
 
 
CDA Nieuwegein, 
 
Roelof de Wild 
Fractievoorzitter 
 



 
 
 
 
 
 
VERSLAG VAN GESPREKKEN MET LOKALE ONDERNEMERS 
 
Aan de hand van tafelgesprekken hebben we met ondernemers gesproken over de 
onderstaande vragen. De reacties op die vragen hebben we uitgewerkt en 
gegroepeerd. Dit zijn de directe reacties van de gesproken ondernemers en niet van 
een verdere duiding of correctie voorzien. De inventarisatie geeft inzicht in wat er 
bij lokale ondernemers speelt. 

 
1. Wat valt je op in het ondernemersklimaat van Nieuwegein? 
 

a. Wat zie je daarin als belemmering om goed te kunnen 
ondernemen? 

-  Is dat iets typisch Nieuwegeins?  
-  Is dat een markttrend?  
-  Welke andere factoren spelen daar in mee?  

 
o We missen een open cultuur, enthousiasme voor ondernemerschap bij de 

gemeente. Gemeente trekt zich steeds meer terug. 
o Het lijkt er op dat bij de Gemeente totaal geen enkele toekomstvisie bestaat ten 

aanzien van de retailbranche.  
o Ondernemers vinden weinig gehoor bij de Gemeente. De handelingssnelheid 

van de Gemeente wordt als zeer traag ervaren (zeker ook in vergelijking met 
andere Gemeentes). Er is weinig tot geen animo om mee te denken en de 
flexibiliteit is ver te zoeken, zoals bijvoorbeeld bij aanpassingen van 
bestemmingsplannen.  

o Groot deel van de ambtenaren hebben geen binding met Nieuwegein. Lokale 
ondernemers lopen tegen ambtelijke muur op omdat ze Nieuwegein en de 
Nieuwegeinse cultuur of (samenlevings)structuur niet kennen. 

o Gemeente kiest onvoldoende voor lokale ondernemers bij opdrachten. 
Onderhoudsopdrachten worden tot grote omvang geclusterd waardoor lokale 
ondernemers er naast grijpen. Bedrijven verbinden (wethouder Kolff snapte 
ondernemers! Hij keek/dacht in kansen.)  

o Nieuwegein heeft een klaagcultuur, ook onder ondernemers. 
o Nieuwegein heeft veel mooie bedrijven, die veelal onbekend zijn bij het grote 

publiek, omdat ze hun klanten buiten Nieuwegein hebben. De bestuurders 
wonen veelal niet in Nieuwegein en er is weinig lokale binding.  Betreffende 
ondernemingen en ondernemers zijn te onzichtbaar.  

o Bij de ontwikkeling van het Klooster ontbreekt het bij de Gemeente aan visie 
over de invulling van het gebied. Distributiecentra worden op zichtlocatie gezet 
i.p.v bijvoorbeeld bedrijven die kunnen profiteren van een dergelijke 
zichtlocatie (voorbeeld autodealers). Er wordt alleen naar verkoop gekeken en 
er is weinig belangstelling voor projectontwikkelaars die panden willen 
bouwen voor verhuur. 



 

 

 

o Huidige situatie: kosten (met name huur, inkoopbonussen zijn door 
schaalverkleining juweliersbranche weg, personele lasten stijgen alleen maar) 
zijn te hoog, zit geen loop in het gebied (markt zou terug komen, horeca trekt 
niet aan, stadshart verarmd), er is te veel leegstand en Corio wil niet 
meedenken/meebuigen, hoewel de omzet van een ondernemer is gestegen, 
zitten ze al drie jaar in de rode cijfers.  

o Ondernemers zien graag de markt (Muntplein) verplaatst naar het 
binnenterrein, omdat er nu op marktdagen onvoldoende parkeerplaatsen zijn. 
Ook de markt op zaterdag is ongezellig en te solistisch op de huidige plek. 

o Wat als probleem wordt gezien is dat er in Nieuwegein teveel supermarkten 
zijn ten opzichte van het aantal inwoners. 

o Ondernemers hebben het gevoel soms van het kastje naar de muur gestuurd te 
worden omdat Corio en gemeente soms van mening verschillen, bijv. tav 
uitstallingenbeleid. 

o Sinds een jaar merken de ondernemers een omslag bij Corio. Door het 
aanstellen van 2 binnenstadsmanagers die vaak in het centrum te vinden zijn, 
is Corio makkelijker aanspreekbaar. Bij de gemeente merken zij geen 
verbeteringen. Vragen worden langzaam beantwoord, terugkoppeling gebeurt 
te weinig, binnenstadsmanager c.q. kwartiermaker hebben ze nog nooit van 
gehoord en ze missen een ondernemersloket waar je met al je vragen terecht 
kunt. Te veel afdelingen met even zoveel meningen en geen eenduidig beleid. 

“Onderhoudsopdrachten worden tot 
grote omvang geclusterd waardoor 
lokale ondernemers er naast grijpen.” 



 

 

 

o Oude huurders voelen zich achtergesteld. Voor nieuwe huurders allerlei 
mogelijkheden in kader van huurgewenning, of omzetgerelateerde huur en 
tijdelijke huur (popupwinkels). Voor zittende huurders in problemen geen 
mogelijkheden bijv. huursverlaging of bevriezen huren. 

o De loop is uit City doordat de weekmarkt op een te solistische plek zit. ‘De 
Oude Markt’ zat aan het Winkelcentrum gekoppeld via de in- en uitgangen van 
het winkelcentrum. 

o De Nieuwegeinse consument is minder goed te voorspellen: eind van de 
maand is geld binnen; dan wordt wel uitgegeven door consumenten. 

o ‘Vercaterisering van City’: meer landelijke ketens dan lokale formules. Is 
volgens ondernemers een slechte zaak want Nieuwegein springt er niet uit 
t.o.v. andere plaatsen. Corio lijkt het liefst contracten met landelijke ketens te 
sluiten.  

o Nieuwegein is trekker voor de onderkant van de provincie: Montfoort, 
Woerden, Schoonhoven. Eigen inwoners gaan meer en meer winkelen op 
internet of een dagje in een andere grote stad (Utrecht en verder). 

o Parkeren zit echte toe- en doorloop CityPlaza in de weg. 
o Gemeente houdt bij standvergunningen geen rekening met andere winkeliers: 

er wordt gewoon een vergunning aan een keten gegeven om met een kar door 
City te gaan, die vervolgens bij een soortgelijke keten  voor de deur komt te 
staan! Vrije markt graag, maar faciliteer het nu dat je elkaar op deze manier 
beconcureerd op de vierkante meter. Standplaatsvergunning moet een 
verrijking zijn, een aanvulling op wat er nog niet is. Zo krijg je diversiteit.  

o Gunfactor van consumenten is hoger bij een ondernemer van wie ze weten dat 
die elke dag opstaat om zijn eigen brood te verdienen. Een euro bij een kleine 
ondernemer valt in de zak van de lokale ondernemer, bij ketens in de zak van 
de aandeelhouder. “What you see is what you get”.  

o De gemeente creëert onbalans in het nieuwe centrum: er wordt meer 
geinvesteerd op rechts (nieuwe markt, stadshuis) en het linkerdeel krijgt 
verder geen vorm. “De ene kant verbouwen, de andere kant verpauperen”. 

o Geen binding met een sterk door bepaalde ondernemers gedomineerde 
winkeliersvereniging of de Stichting Middenstand Centrale, die overigens een 
duidelijk signaal en reflectie heeft afgegeven over de houding en inbreng van 
de gemeente en het stadsbestuur.  

o Gemeente hanteert niet ‘ja, mits’, maar ‘nee, tenzij’. Ondernemers missen een 
positieve grondhouding bij de gemeente; zij missen een gemeente die 
meedenkt en helpt met zoeken naar mogelijkheden.  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gesprek met horeca- en evenementondernemers 
 

o Er lopen nogal zaken langs elkaar heen. Lokale ondernemers worden 
onvoldoende vanaf het begin bij het initiatief voor een evenement betrokken, 
voorbeeld is de kerstmarkt op CityPlaza. Het lijkt erop dat dit initiatief al veel 
verder is dan de lokale ondernemers weten. 

o Beleid en kosten die in rekening worden gebracht bij evenementen wisselt van 
jaar tot jaar (denk aan kosten van hekken etc); elke keer komen er weer eisen 
bij zonder dat organisatoren dat zien aankomen. 

o Bij een evenement moeten er steeds meer formulieren worden ingevuld, maar 
organisatoren hebben gevoel dat er zelden op wordt toegezien of alle afspraken 
worden nagekomen. Door die papieren-werkelijkheid zitten betrokken partijen 
niet meer fysiek aan tafel met elkaar om alle facetten van een evenement door 
te spreken en af te stemmen. 

o Gemeente enthousiasmeert maar als het tot uitvoering komt haakt ze vaak af. 
o Hoe groter en opener een evenement, des te moeilijker het is om iets te 

organiseren omdat de eisen waaraan je moet voldoen meer en strenger zijn. 
o Er is geen onderlinge communicatie tussen evenementorganisatoren. 
o Gemeentelijk beleid voor recreatie en toerisme zwabbert en heeft geen 

continuïteit. 

 

 

“De loop is uit CityPlaza doordat de 
weekmarkt op een te solistische en 
ongezellige plek zit.” 



b. Wat zie je daarin als een uitgelezen kans om goed te kunnen 
ondernemen? 

-  Is dat iets typisch Nieuwegeins?  
-  Is dat een markttrend?  
-  Welke andere factoren spelen daar in mee?  

o Veel meer onderling contact tussen ondernemers, ook zakelijk.  
o Ondernemersnetwerken breder trekken. 
o Kleine en grote ondernemers meer met elkaar verbinden.  
o Nieuwegein is als locatie top, maar het vestigingsklimaat kan beter!  
o Leegstand op bedrijventerreinen jaagt bestaande ondernemers weg, waardoor 

het probleem groter wordt en een vicieuze cirkel ontstaat.  
o We kunnen de potentie van de oude dorpen Jutphaas en Vreeswijk meer 

uitbuiten, vooral Jutphaas.  
o Meer activiteiten op het Stadsplein!  
o Er komen meer ouderen in Nieuwegein dan vroeger (veranderende 

demografie). En er zijn teveel laagverdieners/-opgeleiden. Meer aandacht dus 
voor de samenstelling van de bevolking, op tijd bijsturen in woonvoorraad 

o Openbare ruimte verloedert (groenonderhoud en zwerfafval), terwijl we wel 
veel geld in grote projecten investeren. Dat zijn verkeerde keuzes.  

o Nieuwegein is onpersoonlijk.  
o Liever diversiteit met 10 kleintjes dan 1 grote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“De Nieuwegeinse consument zou hun 
lokale winkels en horeca meer kunnen 
waarderen.” 



2. Als we een beter ondernemersklimaat willen, wie zou dan welke      

     stappen moeten zetten? (zo conreet mogelijk) 

-  Welke stap door de gemeente? 
-  Welke stap door de ondernemer? 
-  Welke stap door de consument? 

o Veel initiatieven stranden op regels van de gemeente en beleidsmedewerkers 
die onvoldoende gevoel voor ondernemerschap hebben.  

o Laat de gemeente eerst eens ondernemers vasthouden, voordat ze nieuwe 
ondernemers probeert te werven.  

o Een ondernemer moet de gunfactor krijgen. Maar met veel ambtenaren zonder 
binding met Nieuwegein krijgt de lokale ondernemer die gunfactor niet.  

o Niemand kent de burgemeester en hij kent mensen ook onvoldoende.  
o Zet als gemeente meer die medewerkers in die bewezen hebben goede 

netwerkers te zijn.  
o De WIL is bijkans arrogant richting ondernemers die er aankloppen.  
o Regels moeten worden versimpeld (WIL) en ook minder regels.  
o Meer Nieuwegeiners bij gemeente in dienst nemen is goed voor 

werkgelegenheid en verbinding tussen gemeenschap en lokale bestuur.  
o Gemeente trekt zich terug uit Samen voor Nieuwegein en Samen Duurzaam. 

Onbegrijpelijk!  
o Ondernemers moeten actief zijn in de lokale gemeenschap.  
o Ondernemers pleiten voor het bundelen van de krachten van kleine (lokale) 

ondernemers in de vorm bijv. van een platform of anderszins. Samen kunnen 
zij beter een vuist maken richting gemeente, Corio of grote ketens.  

o Inwoners moeten hun lokale ondernemers en horeca ook beter waarderen ipv 
webshops afstruinen om het daar net een paar euro goedkoper te krijgen. 
“Koop op internet niet, wat Nieuwegeinse ondernemers u ook biedt”. 
Voorbeeld is BOL.com versus Boekhandel Manschot.  

o Ondernemers pleiten voor eerste 2 uur gratis parkeren in de garages. 
Straatparkeren betaald houden. Centrum heeft volgens ondernemers een 
duidelijke regionale functie, maar verwijzing naar parkeergarages voor niet-
Nieuwegeiners onvoldoende. Bovendien weten mensen van buiten Nieuwegein 
niet dat parkeren in theatergarage goedkoper is. 

o Deel van de winkels is op zondag dicht. 80% ondernemers was tegen 
koopzondag. Koopzondagen werden gebruikt om voor bepaalde ketens meer 
omzet te realiseren. Veel ondernemers kiezen liever voor minder 
koopzondagen. Nu moeten ze wel omwille van contractafspraken of 
concurrentie.  

o Gemeente moet ambassadeur worden. Niet alleen voor de korte termijn 
(ondernemers vragen als medefinancierder van lokale acties) maar ook aan de 
ondernemers zelf denken op de lange termijn (keuzes maken).  

o Gemeente zou in gesprek moeten gaan met Corio over hun houding ten 
opzichte van ondernemers. Gemeente niet de oren laten hangen naar de ‘grote 
jongens’ maar naar de ‘kleine zelfstandigen’.  Erg geschrokken van de sluiting 
van Manschot. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanbevelingen 
De problematiek waar Nieuwegeinse ondernemers, de gemeentelijke overheid en 
inwoners mee te maken hebben is niet eenduidig en daarmee complex in de aanpak. 
Voor het vlotten van de economie is geen pasklare oplossing en van veel factoren 
afhankelijk. Wat wel beinvloedbaar is,  is de wijze van samenwerken en de houding 
die alle betrokkenen aannemen.  In de gesprekken die wij gevoerd hebben met 
ondernemers komen veel aandachtspunten naar voren die al opgepakt kunnen 
worden. In hoofdstuk twee zijn tal van voorstellen door ondernemers uitgewerkt. 
Onderstaand een aantal aanbevelingen die daar mee verband houden.   
 

1. Pak het signaal op dat ondernemers zich niet gehoord voelen door de 
gemeente. Maak een gemeentelijke analyse op basis van 360 graden-
feedback over hoe de gemeente zich opstelt en kan opstellen naar 
ondernemers 

2. Stel samen met de ondernemers een Plan van Aanpak “Ondernemen en 
detailhandel in Nieuwegein” op en maak gebruik van de expertise die 
landelijk voorhanden is (binnen bijvoorbeeld de Retailagenda) 

3. Gemeente gaat ‘ja, mits’ hanteren en niet ‘nee, tenzij’. Ondernemers willen 
een positieve grondhouding bij de gemeente; zij willen een gemeente die 
meedenkt en helpt met zoeken naar mogelijkheden. 

4. De Wethouder Economische Zaken werft als economisch ambassadeur 
actief nieuwe bedrijven en instellingen voor de gemeente en weet 
bestaande werkgevers en ondernemers te binden.  

“Gemeentelijk beleid voor recreatie 
en toerisme zwabbert en heeft geen 
continuïteit.” 

.” 



5. Gemeente moet ambassadeur worden. Niet alleen voor de korte termijn 
(ondernemers vragen als medefinancierder van lokale acties) maar ook aan 
de ondernemers zelf denken op de lange termijn (bij keuzes maken).  

6. De kleine detailhandel, met name zelfstandigen zijn een verrijking voor het 
stadshart. Zoek niet alleen naar grote spelers in de markt maar maak ook 
de vestiging van kleinere ondernemingen mogelijk.  

7. Maak een actief leegstandsbeleid door het opstellen van een 
leegstandsverordening. De gemeente gaat het gesprek aan met verhuurders 
van bedrijfspanden over bijvoorbeeld huurgewenning en huurgarantie. 

8. Onderzoek alle mogelijkheden om invulling te geven aan plannen voor P-
West, de Doorslagzone en fase 3 van de ontwikkeling van de Binnenstad.  

9. Aanpakken van tocht op het Stadsplein en de ruimte rond het Stadshuis. 
10. Maak meer werk van een levendig Nieuwegein, er is lokaal aanbod en 

enthousiasmse genoeg. Maak een gericht lokaal programma en werk samen 
met andere lokale ondernemers. Samenwerking levert meer op.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

“Maak meer werk van een levendig 
Nieuwegein. Er is lokaal aanbod en 
enthousiasme genoeg.” 

.” 
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