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Aan de gemeenteraad, 
  
Namens de wethouder Economie doe ik u hierbij toekomen de Nieuwsbrief Economie september 2022 
Ondernemend Ridderkerk. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Carola Dalessi – Voorhout 
  
Ondersteuning Wijkregisseurs, Bedrijfscontactfunctionarissen,                   
Veiligheidsregisseur & Evenementencoördinator 
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Save	The	Date

Op	 vrijdag	 25	 november	 organiseren	 wij	 voor	 de
ondernemers	van	Ridderkerk	een	ondernemersborrel.
Dit	keer	geen	lunch	maar	een	vrijdagmiddag	borrel!

We	zijn	dit	keer	welkom	bij	het	Máximacollege.
Het	 Máximacollege	 is	 een	 kleinschalige	 praktijkschool
met	 inpandige	 reboundvoorziening	 in	 Ridderkerk.	 De

school	 telt	 circa	 165	 leerlingen	 bij	 het	 praktijkonderwijs	 en	 circa	 20	 leerlingen	 bij	 de
reboundvoorziening;	het	VMBO+.
Iedere	dag	streven	ze	bij	het	Máximacollege	ernaar	om	hun	leerlingen	zo	goed	mogelijk	voor	te
bereiden	op	hun	verdere	 leven.	Hierbij	 gaat	 het	 niet	 alleen	om	school	 en	werk	maar	ook	om
‘wonen’	en	vrijetijdsbesteding“

Noteer	de	datum	alvast	in	uw	agenda:
Vrijdag	25	november	2022
Aanvang:	15:00	tot	17:00	uur.
Adres:	Margriete	van	Comenestraat	4,	Ridderkerk

Duurzaamheidsprijs	2022
	
Met	de	duurzaamheidsprijs	wordt	bekendheid	gegeven	aan	lokale
initiatieven	 van	 ondernemers	 die	 een	 bijdrage	 leveren	 aan	 een
duurzame	samenleving.

Alle	 deelnemende	 initiatieven	 zullen	 na	 de	 uitreiking	 een
vermelding	krijgen	op	de	gemeentewebsite	en	op	Onze	Toekomst
is	Duurzaam.

Het	 winnende	 initiatief	 ontvangt	 een	 cheque	 ter	 waarde	 van	 	 €
2.500,-.
Voorwaarde	 is,	dat	dit	bedrag	moet	worden	besteed	aan	het	opzetten	of	doorontwikkelen	van
het	duurzame	initiatief.
Aanmelden	kan	tot	en	met	15	oktober	2022.

De	winnaar	zal	bekend	worden	gemaakt	tijdens	de	Duurzaam	Wonen	Beurs	in	hotel	vd	Valk	in
Ridderkerk	op	zaterdag	29	oktober	2022.

Kijk	voor	meer	info	op	www.onzetoekomstisduurzaam.nl

Vakmanschap	 met	 een	 eigentijdse
benadering

De	kleine	buurtwinkel	waar	de	wijk	samenkomt	en	grote,
markante	 bedrijven.	 Starters	 met	 een	 creatief	 idee	 en
ondernemers	 die	 onvermoeibaar	 doorzetten.	 Stuk	 voor
stuk	 verrijken	 zij	 Ridderkerk	 met	 hun	 passie,	 ambacht
en	 ondernemerszin.	 Zij	 geven	 Ridderkerk	 ‘smoel’.	 Hier
leest	u	hun	verhaal.

Dat	 Graphorn	 Groen-	 en	 Infraprojekten	 B.V.	 twee
specialismes	 in	huis	heeft,	 is	een	groot	voordeel.	Bernhard
Kok,	 directeur	 groenvoorziening:	 “We	 kunnen	 de	 klant

helemaal	ontzorgen.	Daar	is	steeds	meer	vraag	naar.	Klanten	komen	vaak	met	een	heel	brede
vraag.	Bijvoorbeeld	om	een	compleet	buitenterrein	 in	te	richten.	Dan	gaan	we	in	gesprek	over
de	wensen,	maken	een	ontwerp	en	 leggen	dat	 voor.	Zo	gaan	we	door	 tot	 het	 helemaal	 naar
wens	is.	De	uitvoering	doen	we	ook,	van	riolering	en	bestrating	tot	beplanting.”

-lees	verder-

Rapportage	werkgebonden	personenmobiliteit

In	 2019	 zijn	 vanuit	 het	 klimaatakkoord	 op	 landelijk	 niveau
afspraken	 vastgelegd	 om	 de	 CO2-uitstoot	 in	 Nederland	 de
komende	 jaren	 sterk	 te	 verminderen,	 zo	 ook	 die	 van	 onze
zakelijke	 verplaatsingen.	 Eén	 van	 de	 afspraken	 is	 dat	 vanuit
werkgebonden	 personenmobiliteit	 er	 1	 megaton	 CO2	 minder
uitstoot	plaatsvindt	in	2030.	Deze	afspraak	is	van	invloed	op	de
bedrijfsvoering	 van	 werkgevers	 met	 meer	 dan	 100
werknemers.

-lees	verder-

Lokaal	kerstpakket	inkopen
	
Heeft	u	nog	geen	kerstpakket	voor	uw	medewerkers?
U	kunt	erover	nadenken	om	uw	kerstpakket	lokaal	in
te	kopen	bij	plaatselijke	ondernemers	en	winkeliers.
Voor	 uw	 organisatie	 een	 mooi	 argument	 om
maatschappelijk	verantwoord	te	ondernemen,	tevens

gunt	u	elke	lokale	ondernemer	de	kans	om	meer	omzet	te	realiseren.

Wat	is	leuker	dan	een	lokaal	kerstpakket	gevuld	met	diverse	streek-	en	regioproducten?										
De	bedrijfscontactfunctionarissen	denken	mee	met	uw	wensen	en	brengen	u	graag	 in	contact
met	 lokale	 winkeliers	 en	 ondernemers.	 Met	 elkaar	 kunnen	 we	 op	 deze	 manier	 de	 lokale
economie	stimuleren.
Indien	u	interesse	of	vragen	heeft	kunt	u	een	email	sturen	naar	ondernemen@ridderkerk.nl.

Facebook Twitter Website

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	ondernemend	Ridderkerk
September	2022

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.

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

	

https://www.onzetoekomstisduurzaam.nl/duurzaam-prijs-2022
https://www.ridderkerk.nl/vakmanschap-met-een-eigentijdse-benadering
https://www.ridderkerk.nl/rapportage-werkgebonden-personenmobiliteit
mailto:ondernemen@ridderkerk.nl
https://www.facebook.com/gemeenteridderkerk/
https://www.facebook.com/gemeenteridderkerk/
https://twitter.com/gem_ridderkerk
https://twitter.com/gem_ridderkerk
http://www.ridderkerk.nl/
http://www.ridderkerk.nl/
https://gemeente-ridderkerk.email-provider.eu/web/1gfbaqiuci/ibi7dr895b
https://www.ridderkerk.nl/inkoop-aanbestedingen/
mailto:ondernemen@ridderkerk.nl
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://gemeente-ridderkerk.email-provider.eu/unsubscribe/1gfbaqiuci/ibi7dr895b
mailto:ondernemen@ridderkerk.nl
http://www.ridderkerk.nl/privacy

	aanbiedingsmail nieuwsbrief economie
	Nieuwsbrief Economie september 2022

