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Samen werken voor 
een beter Veenendaal

Het college van B&W heeft vier jaar 
geleden vier hoofdprogramma’s geïniti-
eerd: de programma’s Veiligheid, 
Economie, Wijkzaken en Jeugd. Verloop: 
“Er zijn in de gemeente Veenendaal vier 
wethouders en elke wethouder is verant-
woordelijk voor een programma.
In het verleden is er in Veenendaal min-
der aandacht besteedt aan economie en 
het huidige bestuur was van mening dat 
dat beter moest. Destijds zette de econo-
mische crisis net in.” Verloop is ervan 
overtuigd dat zonder een goed draaiende 
economie de rest ook niet goed draait. 
“Het is belangrijk om altijd op economie 
in te zetten. Zowel in goede als slechte 
tijden.”

Tot aan de jaren 80 van de vorige eeuw 
had Veenendaal een groot deel van de 
industrie gericht op wol, katoen en siga-
ren. Toen die sectoren failliet zijn gegaan, 
zat ruim een kwart van de inwoners van 
Veenendaal werkeloos thuis. De toenma-
lige stadsbestuurders hebben toen 
gezorgd voor een divers bedrijfsleven. 
Verloop: “De reden dat hier destijds voor 
is gekozen, is dat je minder kwetsbaar 
bent. Uiteindelijk is het goed gelukt, want 
het bedrijfsleven in Veenendaal is erg 
divers. Maar divers betekent in mijn ogen 
ook kleurloos. Voor profilering is dat las-
tig.”

Samenwerking
Het huidige college heeft Veenendaal 
onder de loep genomen en gekeken op 
welke vlakken een specifiek profiel aan-
gebracht moest worden. Dat zijn uitein-
delijk ‘Winkelstad Veenendaal’ en 
‘Veenendaal ICT-centrum’ geworden. 
Verloop: “Daar zijn mee aan de slag 
gegaan en eigenlijk vanaf het begin ging 
dat in samenwerking met de onderne-
mers. Er is bijvoorbeeld een taskforce 
Ondernemend Veenendaal opgericht, om 

elkaar juist te versterken en niet lijnrecht 
tegenover elkaar te staan. Kijk, natuurlijk 
zijn er verschillende belangen tussen de 
gemeente en de ondernemers. Maar 
samen hebben we óók een belang en dat 
is de economie van Veenendaal.”

Op de bedrijventerreinen zijn er coöpera-
tieve bedrijvenkringen en in de binnen-
stad is er het Platform 
Binnenstadsmanagement. Daarnaast is er 
in Binnenstadmanager in het centrum en 
een Parkmanager op de bedrijventerrei-
nen. Verloop: “Al die mensen staan in 
nauw contact met ons om te zorgen dat er 
goede afstemming is over wat we doen en 
dat we dingen vooral samen doen. Voor 
de profilering van bepaalde zaken is het 
belangrijk dat de overheid daar zichtbaar 
een rol in speelt. En voor ons als overheid 
is het belangrijk om te kunnen zeggen dat 
we de dingen die we doen, samen met de 
ondernemers doen. Vóór de ondernemers 
doen.”
Ondernemers ervaren de samenwerking 
met de gemeente als prettig, zo blijkt uit 
de woorden van Verloop. “Dat is ook een 
van redenen dat we voor een intensieve 
samenwerking zijn gegaan. Zo hoeven 
we niet via de krant elkaars problemen te 
lezen. Problemen worden juist voorko-
men doordat we in een vroeg stadium 
contact met elkaar hebben.”
De gemeente heeft ook een nadrukkelijke 

Samenwerken, dat is een sleutelwoord in Veenendaal. De gemeente en ondernemers doen dit 
zowel op de bedrijventerreinen als in de binnenstad hand in hand. In het kader van Veenendaal 
Business Special toog de redactie van Vallei Business naar Veenendaal en zat aan tafel met wet-
houder Marco Verloop.

V e e n e n D a a l  S p e c I a l  |  j a n u a r I  2 0 1 4

Twinkeling

De Stichting Het Nieuwe Winkelen geeft 

sinds eind 2012 een cadeaubon uit door 

en voor Veenendaal: Twinkeling Veenen-

daal. De gemeente Veenendaal bestelde 

de nieuwe cadeaubonnen vorig jaar als 

kerstgeschenk voor haar medewerkers. 

Deze trend wordt langzaamaan opge-

volgd door andere lokale bedrijven.

De Twinkeling Veenendaal is een cadeau-

bon die te besteden is bij ondernemers 

die meedoen aan Winkelstad Veenen-

daal, ook wel Het Nieuwe Winkelen 

Veenendaal genoemd. Dat zijn er inmid-

dels meer dan zestig. Meer informatie 

over Het Nieuwe Winkelen en de Twinke-

ling: www.winkelstadveenendaal.nl.

Dit document wordt u aangeboden door:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

klik hier voor meer artikelen

http://www.valleibusiness.nl/
http://www.valleibusiness.nl/
http://www.valleibusiness.nl/
http://www.valleibusiness.nl/
http://www.valleibusiness.nl/
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rol in de promotie van Veenendaal. 
Verloop: “Er is een Stichting Promotie 
Veenendaal met een City Marketeer en 
ook bij dit initiatief zijn de handen ineen 
geslagen. Deze stichting wordt voor de 
ene helft door het bedrijfsleven gedragen 
en voor de andere helft door de gemeente. 
Dat is ook weer een goed voorbeeld van 
samenwerken. Je laat zien dat je samen-
werkt, samen staat voor Veenendaal en 
daar dus samen de vruchten van plukt. 
Samen voor een beter Veenendaal.”

IcT
Rondom het thema ICT is de gemeente 
Veenendaal flink aan de slag gegaan. 
Verloop: “We hebben met Bedrijvenkring 

Veenendaal, die een belangrijke samen-
werkingspartner is, een aantal zaken aan-
gepakt. Er is bijvoorbeeld een ICT 
Platform gekomen, met daarin een aantal 
toonaangevende Veenendaalse bedrijven. 
Zij komen eens in de zes weken bij elkaar 
en hebben geen zware en formele status, 
maar het is voor ons als gemeente wel een 
belangrijk podium om ideeën neer te leg-
gen. En omgekeerd vanuit het bedrijfsle-
ven naar ons toe natuurlijk ook.”
De gemeente Veenendaal speelt dus een 
belangrijke rol in de aanvankelijke initia-
tie van ideeën. Verloopt beaamt dit. 
“Stichting ICT Valley is een mooi voor-
beeld. Deze stichting is bedoeld om vraag 
en aanbod binnen de Veenendaalse ICT 

bij elkaar te brengen. Bij de opstart van 
deze stichting hebben we een subsidie 
gegeven, met de kanttekening dat het zich 
daarna zelf moet bedruipen. Maar je het 
wel een kans en dat is een positief signaal 
voor ondernemers.” 
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De gemeente Veenendaal en de onderne-

mers hebben een gezamenlijke website: 

www.ondernemendveenendaal.nl.

concrete resultaten van de samenwerking:

Collectieve activiteiten ondernemers gefinancierd uit Ondernemersfonds, 

glasvezel op alle bedrijventereinen en Wifi in de binnenstad, Keurmerk Vei-

lig Ondernemen op alle bedrijventerreinen en in de binnenstad, intensieve 

samenwerking met Stichting Promotie Veenendaal, voorloper met Het 

Nieuwe Winkelen in de binnenstad, intensieve samenwerking met bedrijfs-

leven in Taskforce Ondernemend Veenendaal, ICT-profilering (o.a. ICT-bor-

rels en ICT-Valley), samenwerking in de regio FoodValley en Economic 

Board Utrecht, oprichting ZZP-netwerk en Maatschappelijk Betrokken On-

dernemen, binnenstadsmanager en bedrijvenparkmanager en nog veel 

meer.

Het team Economische Zaken van de gemeente Veenendaal staat u als ondernemer 

graag te woord. Met alle vragen op ondernemersgebied kunt u bij hen terecht. 

U kunt bellen met 0318-538538 of via email:

Aarnoud Aarnoudse: aarnoud.aarnoudse@veenendaal.nl

Gerda van de Pol: gerda.vandepol@veenendaal.nl 

Herman van Rijnbach: herman.van.rijnbach@veenendaal.nl 

Rick Schukking: rick.schukking@veenendaal.nl

Marco Verloop: marco.verloop@veenendaal.nl


