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Ondernemers en gemeente
samen in gesprek
Ruim 30 ondernemers uit Zevenbergen en de gemeente
Moerdijk kwamen vorige week samen in De Borgh. Voor het
derde jaar op rij organiseerde de ondernemersvereniging een
bijeenkomst voor haar achterban over centrumontwikkeling
Zevenbergen. Frans Wittenberg, voorzitter Stichting
Binnenstadmanagement Zaandam, was uitgenodigd om zijn
ervaringen uit Zaanstad te delen.
Het centrum van Zevenbergen is toe aan een impuls.
Daar zijn de ondernemers en de gemeente het over eens.
Voordat het water straks door de haven stroomt, moet er
wel nog heel wat gebeuren. Het is bij zo’n intensief proces
belangrijk dat de gemeente en de ondernemersvereniging
nauw contact houden over de ontwikkelingen en de
toekomstige plannen. Naast regelmatig overleg tussen
de centrumcommissie en de gemeente Moerdijk is deze
jaarlijkse bijeenkomst in het leven geroepen. Hier worden
alle ondernemers persoonlijk geïnformeerd over de stand
van zaken en krijgen zij de kans om vragen stellen. Dit is
de eerste tip die we vanuit Zaanstad kregen en direct in
de praktijk hebben gebracht: zorg voor korte lijnen, goede
communicatie en vertrouwen.
In goede harmonie
Vanuit de gemeente zijn wethouder Thomas Zwiers
en projectleider Joost Frijters aanwezig. Zowel de
ondernemersvereniging, als de gemeenteraad en het college
hebben een bezoek gebracht aan Zaanstad. “De ontdemping
in Zaanstad is een mooi voorbeeld van een complex proces
dat in goede harmonie met ondernemers, bewoners en
de gemeente tot stand is gekomen. Iedereen was actief
betrokken om het centrum een impuls te geven”, aldus
wethouder Zwiers.

eindresultaat steeds meer te omarmen. De herinrichting van
het centrum is immers in ieders belang en daarbij streven
alle partijen hetzelfde doel achterna: ‘meer bezoekers in
het centrum, betekent meer omzet’. Ook zorgen de plannen
voor onzekerheid en wordt er door de ondernemers duidelijk
aandacht gevraagd voor onderwerpen als bereikbaarheid,
de fasering in werkzaamheden om omzetschade te
voorkomen en het parkeerregime. De gemeente neemt de
genoemde zaken mee in de verdere uitwerking en licht toe
dat voornamelijk deze punten ook een belangrijke afweging
zijn bij de keuze voor een aannemer.
Iedereen kan nog tot 31 augustus reageren op het voorlopig
inrichtingsplan via info@moerdijk.nl of per brief naar Postbus
4, 4760 AA Zevenbergen. Het ontwerp staat op www.
centrumontwikkelingzevenbergen.nl/haven onder het kopje
downloads. Eind september worden alle reacties verwerkt
en wordt er een definitief ontwerp opgesteld, wat leidend
is voor de Europese aanbestedingsprocedure. Een intensief
proces waarna de werkzaamheden aan de haven van start
kunnen gaan in het 4e kwartaal van 2017.

‘Meer bezoekers in het centrum’
In de bijeenkomst wordt er kort stil gestaan bij het
inrichtingsplan zoals het er nu ligt. De ondernemers reageren
overwegend enthousiast op de plannen en beginnen het
www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl

