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"Hart
voor
toekomstbestendig
Ridderkerk"

een

Sinds donderdag 12 mei heeft de
gemeente Ridderkerk een nieuw
college
van
burgemeester
en
wethouders.
Tijdens
de
raadsvergadering die avond werden,
nadat de gemeenteraad het nieuwe coalitieakkoord “Hart voor een toekomstbestendig
Ridderkerk” besproken had, Kees van der Duijn Schouten (SGP), Peter Meij (CDA), Edward
Piena (VVD), Fleur Stip (Partij 18PLUS) en ondergetekende benoemd tot wethouder. Samen
met burgemeester Anny Attema vormen we het nieuwe college van burgemeester en
wethouders van Ridderkerk.
Het is mij een genoegen om de komende collegeperiode weer de portefeuille economie te
mogen doen. Samen met het Ridderkerkse bedrijfsleven, onze bedrijfscontactfunctionarissen en
onze ambtelijke organisatie blijf ik mij inzetten voor een prettig, duurzaam en veilig
vestigingsklimaat voor bedrijven. Het nieuwe college gaat aan de slag om het coalitieakkoord
“Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk” te vertalen naar een collegeprogramma met
daarin de concrete uitwerking van het eerder genoemde coalitieakkoord.
Bij een komende ondernemerslunch willen we graag het nieuwe college voorstellen aan
ondernemend Ridderkerk. Voor wie niet kan wachten is altijd nog de website beschikbaar.
Goede zaken gewenst en tot snel.
Henk van Os
Wethouder Economie

Van Gelder wint de Rotterdamse
Ondernemersprijs 2022
Op 17 mei won Van Gelder Ridderkerk de
Rotterdamse Ondernemersprijs 2022. Gerrit van
Gelder kreeg de award uitgereikt door burgemeester
Ahmed Aboutaleb. In het juryrapport stelde de
organisatie: “De keuze is dit jaar gevallen op de
ondernemer die op alle criteria van de Rotterdamse
Ondernemersprijs goed scoort en die daarmee met
recht
een
voorbeeld
van
grensverleggend
ondernemerschap is.” Zo’n oordeel is op zichzelf al een prijs.
Van Gelder Ridderkerk wint de prijs, omdat de jury stelt dat het een hypermoderne groothandel
in aardappelen, groenten en fruit is met extreme aandacht voor nieuwe technologie en
automatisering. Het bedrijf maakte een spectaculaire groei door de afgelopen jaren en zet de
toon in duurzaamheid.
Wij feliciteren Van Gelder vanuit Ridderkerk met deze onderscheiding! Het is een beloning voor
het harde werk van de familie Van Gelder en al haar medewerkers.

Ondernemerslunch op vrijdag 1 juli
Vergeet u niet aan te melden voor de
ondernemerslunch van vrijdag 1 juli aanstaande bij
Meat Franky's aan de Ringdijk 1 in Ridderkerk!
Ik hoop dat wij u bij deze laatste ondernemerslunch
voor de zomervakantie zien bij het restaurant van
deze enthousiaste en bevlogen ondernemers!

Programma:
11:45 uur Inloop
12:00 uur Welkom door Meat Franky's en korte presentatie door wethouder van Os
12:15 uur Lunch & Netwerken
14:00 uur Einde bijeenkomst
Naast de presentatie zal er tijdens de lunch voldoende ruimte over blijven om met andere
ondernemers in contact te komen en met elkaar te netwerken.
Met vriendelijke groet,
Henk van Os
Wethouder Economie
U kunt zich hier aanmelden voor de lunch.

Oproep stageplaatsen
Door de coronacrisis is het voor studenten moeilijk een
stageplaats te vinden. Stageplekken voor bepaalde sectoren
zijn, met name voor mbo-studenten moeilijk te vinden. Heeft
u binnen uw bedrijf mogelijkheden voor een stageplaats? Er
zijn al veel bedrijven die mee willen werken aan
Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven (SOB) maar er is
altijd behoefte aan meer bedrijven.
Op SOB-BAR.nl vindt u meer informatie.
Laat het ons weten en wij denken graag met u mee. U kunt
contact opnemen met projectleider Angela van Zaalen.

Subsidieregeling Groen Werkt Beter
Werk je op een bedrijventerrein in Zuid-Holland en willen jullie
de werkomgeving vergroenen en daar meer over leren? Vanaf
begin 2022 kan je hiervoor tot € 5.000,- provinciale subsidie
aanvragen!
De natuur kan helpen om je fitter en vrolijker te voelen tijdens
een werkdag. Het heeft een positief effect op je creativiteit en
concentratie. Bovendien verlaagt het je stressniveau. Zowel je
werk als je gezondheid krijgen dus een positieve boost
wanneer je natuur een plek geeft in je werk.
Maar dan moet er wel natuur zijn! En daarnaast is het belangrijk om te weten hoe je daar
gebruik van kan maken tijdens je werkdag. Om dat mogelijk te maken wordt begin 2022 door de
Provincie een subsidieregeling gestart waarmee je als bedrijf tot € 5.000,- kan ontvangen om
een natuurlijke werkomgeving in te richten en een training te volgen over hoe je natuur in je
werkdag kan integreren of hoe je zo'n plek met collega's kan onderhouden.
Nieuwsgierig geworden, lees hier verder over de subsidieregeling Groen Werkt Beter.

Maandag 13 juni gratis inspiratiesessie
Maandag 13 juni nodigen wij u uit voor een gratis inspiratiesessie voor
voedselaanbieders over een duurzame en gezonde menukaart en
voedselverspilling.
Wilt u ook afval verminderen, een duurzamer aanbod neerzetten, uw
kosten verlagen en netwerken met andere ondernemers? Kom dan
naar de gratis inspiratiesessie mét proeverij bij Café Clementine in
Barendrecht van 14:00-15:30 uur en laat u inspireren!
U kunt zich hier aanmelden voor de inspiratiesessie.
Wij hopen op uw komst!
Nikki van Kuijk
Impact Coach bij Greendish

Lokaal inkopen
Het thema Lokaal Inkopen is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente Ridderkerk. We
proberen zoveel mogelijk kansen te bieden aan lokale bedrijven en we vragen hier blijvend
aandacht voor met inachtneming van de aanbestedingsregels. Om ondernemers hierbij te
helpen publiceren wij op de website de geplande aanbestedingen op de inkoopkalender. Die
kalender vindt u op de gemeentelijke website. Wilt u meer weten over ons inkoopbeleid klik dan
hier.

Aan-/afmelden nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons dan weten door af te melden via de
link onderaan de nieuwsbrief. Het kan ook zo zijn dat u de nieuwsbrief via social media of
andere wegen onder ogen hebt gekregen en hem graag in het vervolg wil ontvangen. Dat kan!
Aanmelden kan via ondernemen@ridderkerk.nl.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
Voor een goede ontvangst voegt u ondernemen@ridderkerk.nl toe aan uw adresboek.
Onze privacy verklaring vindt u op onze website

