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Aan de gemeenteraad,   

Namens de wethouder Economie doe ik u hierbij toekomen de Nieuwsbrief december 2022 
Ondernemend Ridderkerk.  

Met vriendelijke groet, 
Carola Dalessi – Voorhout 
 
Ondersteuning Wijkregisseurs, Bedrijfscontactfunctionarissen en Wijkideeteams. 
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Fijne	feestdagen	en	een	gelukkig	nieuwjaar
	
Ook	 namens	 de	 bedrijfscontactfunctionarissen	 Mieke
Jochims	en	Dennis	Rietveld	wensen	wij	 u	 fijne	 feestdagen
en	een	gelukkig	nieuwjaar.

Henk	van	Os
wethouder	Economie

Ondernemers	 ontmoeten	 elkaar	 bij
Máximacollege	

Vrijdag	 25	 november	 jl.	 waren	 de	 Ridderkerkse
Ondernemers	te	gast	op	het	Máximacollege	voor	de
laatste	 Ondernemersborrel	 van	 dit	 jaar.	 Na	 een
warm	 welkom	 door	 de	 leerlingen	 van	 het
Máximacollege	 werd	 de	 aftrap	 verzorgd	 door
wethouder	Henk	van	Os.	Hij	bedankte	de	leerlingen
en	 docenten	 van	 het	 Máximacollege	 voor	 hun
gastvrijheid.	 De	 leerlingen	 deden	 hun	 uiterste	 best
om	het	de	ondernemers	van	Ridderkerk	naar	hun	zin	te	maken.
Daarna	was	het	de	beurt	aan	Jako	van	Slooten,	voorzitter	van	het	Samenwerkingsverband	van
onderwijsinstellingen	 en	 bedrijven	 (SOB).	Het	 is	 voor	 het	Máximacollege	 en	 de	 ondernemers
van	Ridderkerk	 van	 groot	 belang	 om	met	 elkaar	 in	 contact	 te	 komen	 en	 te	 blijven.	 Zo	 is	 het
Máximacollege	 op	 zoek	 naar	 stageplaatsen	 voor	 hun	 leerlingen	 en	 zijn	 de	 ondernemers	 van
Ridderkerk	op	zoek	naar	arbeidskrachten.	Op	deze	manier	kunnen	zij	hun	krachten	bundelen.

-lees	verder-

Zandhandel	P.	de	Jong:	twee	bedrijven	in	één

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.

Ophoogzand,	 betongrind,	 kleischelpen,	 tuinaarde	 of	 compost.
Een	kleine	greep	uit	de	producten	die	zandhandel	P.	de	Jong
B.V.	 levert	 aan	 particulieren	 en	 bedrijven.	 De	 zandhandel
bestaat	al	sinds	1932,	terwijl	huidige	eigenaar	Bert	Rikkers	pas
sinds	2020	aan	het	roer	staat.	Rikkers:	“Al	een	aantal	jaar	keek

ik	met	interesse	naar	P.	de	Jong	B.V.”

-lees	verder-

A29	renovatie	Heinenoordtunnel
	

De	Heinenoordtunnel	 uit	 1969	 is	 toe	 aan	 groot	 onderhoud
en	 de	 technische	 installaties	 en	 systemen	 zijn	 toe	 aan
vervanging.
De	 tunnel	 in	 de	 A29	 is	 een	 cruciale	 schakel	 voor	 Zuid-
Holland,	 West-Brabant,	 Zeeland	 en	 het	 internationale
verkeer.	 Elke	 dag	 rijden	 ±	 110.000	 voertuigen	 door	 de
tunnel.
Door	 de	 renovatie	 blijft	 de	 Heinenoordtunnel	 ook	 in	 de
toekomst	veilig	en	beschikbaar.
De	 tunnel	 is	 de	 eerste	 van	 8	 tunnels	 die	 in	 Zuid-Holland
gerenoveerd	worden.

Lees	hier	meer	over	de	planning	en	aanpak	van	de	Heinenoordtunnel	voor	2023	en	2024.

Honderd	ton	gebruikte	kleding	per	dag.....
	
Bij	 het	 Ridderkerkse	 bedrijf	 Erdotex	 wordt	 dagelijks
honderd	 ton	 ingezamelde	 gebruikte	 kleding	 gesorteerd.
Dinsdag	 bracht	 het	 college	 van	 burgemeester	 en
wethouders	een	bezoek	aan	het	familiebedrijf.

Bij	het	bedrijf	aan	de	Schrijnwerkerstraat	werken	135	mensen.
Erdotex	 heeft	 zo’n	 dertig	 jaar	 ervaring	 in	 het	 sorteren	 en
herwaarderen	van	gebruikt	textiel.	Het	bedrijf	begon	in	Fijnaart.

Via	verhuizingen	naar	Montfoort	en	de	Rotterdamse	Waalhaven,	streek	het	bedrijf	een	paar	jaar
geleden	in	Ridderkerk	neer.
Het	bedrijf,	dat	 inmiddels	meer	vestigingen	heeft,	wil	het	hergebruik	van	kleding	over	de	hele
wereld	stimuleren.	Dit	doen	ze	door	de	 levenscyclus	van	een	product	 te	verlengen,	om	zo	de
impact	 op	 het	 milieu	 te	 minimaliseren.	 Erdotex	 vindt	 dit	 belangrijk	 omdat	 de	 textielindustrie
wereldwijd	 de	 op	 één	 na	 meest	 vervuilende	 industrie	 is.	 Door	 het	 textiel	 te	 sorteren	 en	 te
voorkomen	dat	het	wordt	verbrand,	helpt	Erdotex	de	CO2-uitstoot	te	verminderen.	Erdotex	heeft
alle	 belangrijke	 processen,	 met	 uitzondering	 van	 het	 sorteerproces	 zelf,	 zoveel	 mogelijk
geautomatiseerd.
De	 gesorteerde	 kleding	 vindt	 vanuit	 Ridderkerk	 zijn	 weg	 naar	 allerlei	 bestemmingen.	 Van
winkels	 die	 gebruikte	 (en	 gerepareerde)	 kleding	weer	 verkopen,	 tot	 recyclingbedrijven	 die	 de
kleding	omzet	 in	bruikbare	grondstoffen	voor	nieuwe	producten.	Erdotex	doet	zaken	met	zo’n
zeventig	 landen.	 Naast	 duurzaamheid	 zet	 Erdotex	 zich	 ook	 in	 voor	 maatschappelijke
betrokkenheid.

Nieuwe	kijk	 op	woningbouw	bij
TheNewMakers

Het	 Ridderkerkse	 bedrijf	 TheNewMakers
kreeg	 dinsdagmiddag	 15	 november
bezoek	van	het	college	van	burgemeester
en	wethouders.

Het	 bedrijf	 aan	 de	 Benedenrijweg	 -	 zeven	 jaar	 geleden	 opgericht	 door	 Delftse	 ingenieurs	 -
ontwikkelde	een	circulair,	‘digitaal’	bouwsysteem.	Daarmee	wil	het	de	bouwsector	opschudden.
Volgens	 TheNewMakers	 is	 de	 huidige	 bouw	 blijven	 hangen	 in	 traditionele	 concepten	 en
processen.	Deze	‘traditie’	heeft	 tot	allerlei	problemen	geleid,	zoals	relatief	weinig	toegevoegde
waarde	 per	 gewerkt	 uur	 en	 een	 grote	 stempel	 op	 het	 totale	 grondstoffenverbruik	 van	 onze
planeet.	Daarnaast	zijn	de	kosten	sterk	gestegen:	de	kosten	beheersen	kan	alleen	door	kwaliteit
in	te	leveren.

-lees	verder-

Parkmanager	Duurzaam	Donkersloot

Sinds	begin	oktober	2022	is	Mark	Smit	de	nieuwe	Parkmanager	van
Duurzaam	Donkersloot.
Momenteel	 is	Mark	 Smit	 druk	met	 het	 bezoeken	 van	 de	 bedrijven.
Mark	Smit	komt	graag	met	u	in	gesprek.

Wilt	u	in	contact	komen	met	Mark	Smit	klik	dan	hier.

Ridderkerk-app

Weet	wat	er	speelt	met	de	Ridderkerk-app!
Een	verbouwing	in	de	straat	en	u	weet	van	niets?	Dan	is
het	tijd	op	de	Ridderkerk-app	te	installeren.	De	gemeente
Ridderkerk	 heeft	 een	 eigen	 app	 waarmee	 u	 snel	 en
gemakkelijk	een	afspraak	kunt	maken,	een	melding	door
kunt	geven	en	bekendmakingen	en	nieuws	kunt	volgen.
Kortom,	wilt	u	op	de	hoogte	blijven	of	 snel	 iets	met	ons
regelen?	 Download	 dan	 de	 gemeente	 Ridderkerk	 app.	 De	 gemeente	 Ridderkerk	 app	 is
beschikbaar	voor	Android	en	IOS	en	is	gratis	te	downloaden.
Klik	hier	om	de	app	te	downloaden.

Wereldwinkel	Ridderkerk	30-jarig	bestaan

De	 Wereldwinkel	 Ridderkerk	 vierde	 op	 zaterdag	 10
december	 het	 30-jarig	 bestaan.	 Stichting	 Wereldwinkel

streeft	 naar	 een	 rechtvaardiger	 wereldsamenleving.	 Honger	 en	 armoede	 moeten	 tot	 het
verleden	 behoren.	 Vanwege	 die	 nobele	 doelstelling	 is	wethouder	Henk	 van	Os	 ambassadeur
van	 de	 stichting	 Wereldwinkel	 Ridderkerk.	 Dit	 past	 ook	 goed	 bij	 de	 kerstgedachte.	 Daarom
delen	 wij	 graag	 een	 oproep	 van	 de	 Wereldwinkel	 Ridderkerk.	 Zoekt	 u	 nog	 een	 origineel
Kerstpakket?	En	wilt	u	daarmee	ook	nog	iemand	in	een	ander	deel	van	de	wereld	een	plezier
doen,	dan	bent	u	bij	de	Wereldwinkel	op	het	goede	adres.	Voor	meer	informatie	neemt	u	contact
op	 met	 Truus	 Luijendijk.	 Zij	 	 kan	 u	 ook	 in	 de	 winkel	 in	 Ridderkerk	 laten	 zien	 wat	 alle
mogelijkheden	zijn.	Tel.	06-41229636	of	per	e-mail	truusluijendijk@hotmail.com.

Facebook Twitter Website

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	ondernemend	Ridderkerk
December	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
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