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Aan de gemeenteraad,   

Namens de wethouder Economie doe ik u hierbij toekomen de Nieuwsbrief februari 2023 
Ondernemend Ridderkerk.  

Met vriendelijke groet, 
Carola Dalessi – Voorhout 
 
Ondersteuning Wijkregisseurs, Bedrijfscontactfunctionarissen en  
Wijkideeteams.  

https://gemeente-ridderkerk.email-provider.eu/web/1gfbaqiuci/rnxnazloif


Hans	 Kazàn	 betovert	 ondernemers
Ridderkerk

Op	donderdag	 20	 april	 is	 het	 dan	 weer	 zover.	 Wij	 willen
graag	 weer	 ons	 jaarlijkse	 feestje	 vieren	 samen	 met	 de
ondernemers	van	Ridderkerk!

Het	feestje	beloofd	magisch	te	worden,	gezien	de	headliner,
goochelaar	 Hans	 Kazàn!	 De	 welbekende	 illusionist	 is

uitgenodigd	om	te	vertellen	over	zijn	leven	als	ondernemer.

Noteer	de	datum	alvast	in	uw	agenda,	donderdag	20	april	2023	van	16:00-20:00	uur.

Nieuwsgierig	geworden,	bekijk	dan	hier	het	filmpje	St	Joris	en	de	Zaak.
Wilt	u	zich	alvast	aanmelden	dan	kan	dit	via	ondernemen@ridderkerk.nl.

Tijdelijke	subsidieregeling	energiecompensatie
MKB

Veel	ondernemers	zijn	in	de	problemen	gekomen	door	de	sterk
gestegen	 energieprijzen.	 De	 gemeente	 Ridderkerk	 heeft	 in
aanvulling	 op	 de	 landelijke	 maatregelen	 een	 eigen
subsidieregeling	 gerealiseerd.	 De	 subsidieregeling
energiecompensatie	MKB	Ridderkerk	2022-2023.

Wanneer	kom	 ik	 in	aanmerking?Het	steunpakket	 richt	 zich	op	MKB	bedrijven	 in	Ridderkerk
met	 een	 eigen	 bedrijfsruimte.	 Daarbij	 richt	 de	 subsidieregeling	 zich	 op	 organisaties	 met	 een
minimum	verbruik	van	5.000	kWh	elektra	per	jaar	en/of	2.500	m3	gas	per	jaar.

Wat	is	subsidiabel?
De	subsidie	 is	het	verschil	 tussen	het	elektriciteits-	en	gastarief	van	1	oktober	2021	en	van	1
oktober	2022	vermenigvuldigd	met	het	verbruik	van	2022.	En	daar	75%	van	met	een	maximum
van	€	5.000,00.

Aanvullende	voorwaarde
We	 vinden	 het	 belangrijk	 dat	 organisaties	 zich	 voorbereiden	 op	 aanhoudende	 hogere
energiekosten.	Om	deze	reden	is	in	de	subsidieregeling	opgenomen	dat	met	een	aanvraag	de
aanvrager	 zich	 committeert	 aan	 het	 aanvragen	 van	 een	 (gratis)	 gesprek	 met	 het	 Zakelijk
Energieloket	 Ridderkerk.	 Aanvragen	 van	 de	 subsidie	 kan	 via	 tijdelijke	 subsidieregeling
energiecompensatie	MKB.

Reminder,	Ondernemersborrel	Lokaal	Inkopen

Op	donderdag	23	maart	organiseert	de	gemeente	Ridderkerk
een	Ondernemersborrel	Lokaal	 Inkopen	voor	de	ondernemers
van	Ridderkerk.	Theo	van	der	Linde,	expert	Lokaal	Inkopen
is	bij	ons	te	gast.

De	uitnodiging	voor	deze	Ondernemersborrel	heeft	u	inmiddels
van	ons	ontvangen.

Heeft	 u	 zich	 nog	 niet	 voor	 deze	 Ondernemersborrel	 aangemeld	 dan	 kan	 dat	 via
ondernemen@ridderkerk.nl.

Uitnodiging	ronde	tafel	circulair	bouwen		
	
Graag	 willen	 wij	 u	 uitnodigen	 om	 deel	 te	 nemen	 aan	 ons
rondetafelgesprek	 over	 circulair	 bouwen.	 Wij	 nodigen	 u	 van
harte	 uit	 voor	 onze	 Ronde	 Tafel	 op	 vrijdag	 17	 maart	 te
Ridderkerk.	We	staan	voor	misschien	wel	de	grootste	transitie
ooit;	 de	 transitie	 naar	 een	 duurzame	 samenleving	 waarbij	 er
niet	meer	grondstoffen	worden	onttrokken	dan	de	aarde	biedt	en	de	energie	emissieloos	wordt
opgewekt.	 Circulaire	 bouwen	 is	 een	 belangrijk	 instrument	 om	 klimaatverandering,
biodiversiteitverlies	en	vervuiling	aan	te	pakken.	Efficiënter	en	 langer	gebruik	van	grondstoffen
vermindert	uitstoot	van	broeikasgassen.

Programma:
De	 ronde	 tafel	 zal	 plaatsvinden	 op	 	 vrijdag	 17	maart	 om	 9:30	 uur	 bij	 The	New	Makers	 in
Ridderkerk,	 Benedenrijweg	 186	 in	 Ridderkerk.	 Jim	 Teunizen,	 vanuit	 Alba	 Concepts	 (expert
circulair	bouwen)	zal	als	tafelheer	de	Ronde	Tafel	begeleiden.

Aanmelden	hiervoor	kan	via	Marinda	Bosman.	Het	aantal	plaatsen	aan	tafel	is	beperkt.

HS	makelaars	kan	klanten	met	alles	helpen

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.

De	kracht	van	HS	makelaars	 is	het	totaalpakket:	compagnons
Miranda	 Kouwen	 en	 Ed	 Heijnen	 bieden	 zowel	 verkoop	 en
aankoop	als	verhuur	aan.	Ed:	“We	nemen	de	klant	echt	aan	de
hand	mee,	het	hele	proces	door.	Daarom	is	het	ook	prettig	dat
we	een	klein	kantoor	zijn.	Mensen	weten	met	wie	ze	te	maken

krijgen	en	we	kunnen	supersnel	schakelen.”
Miranda:	“Daar	komt	bovenop	dus	dat	we	klanten	met	alles	kunnen	helpen:	de	aankoop	van	een
nieuw	 huis,	 de	 verkoop	 van	 hun	 huidige	 huis.	 En	 als	 ze	 een	 periode	 moeten	 overbruggen,
kunnen	 we	 zorgen	 voor	 een	 tijdelijke	 huurwoning.	 We	 hebben	 ook	 nauwe	 contacten	 met
bijvoorbeeld	hypotheekverstrekkers	en	taxateurs.”	Ed:	“Maar	we	laten	de	keuze	bij	de	klant.	We
adviseren	 en	 geven	 hen	 altijd	 drie	 betrouwbare	 opties,	 waar	 ze	 dan	 verder	 zelf	 uit	 kunnen
kiezen.	Daarin	willen	we	niets	opleggen.”

-lees	verder-

BIZ	Winkelhart	Ridderkerk	gaat	door

Op	 vrijdag	 17	 februari	 2023	 vond	 bij	 notariskantoor
van	Dongen	onder	toeziend	oog	van	notaris	Stivaktas
de	stemming	van	BIZ	Winkelhart	Ridderkerk	plaats.
De	uitslag	was	positief,	de	BIZ	kan	de	komende	jaren
door.	 Het	 bestuur	 van	 de	 Stichting	 BIZ	 Winkelhart
Ridderkerk	is	blij	met	dit	resultaat.

Een	BIZ,	een	afkorting	van	Bedrijveninvesteringszone,	 is	een	vast	omschreven	gebied	waarin
alle	ondernemers	en	eigenaren	middels	een	heffing	bijdragen	aan	een	collectief	plan.
Het	 plan	 is	 door	 een	 deel	 van	 de	 ondernemers	 en	 eigenaren	 zelf	 opgesteld.	 Middels	 een
stemming	wordt	onderzocht	of	de	meerderheid	voor	is.
Wanneer	die	meerderheid	voor	is,	dan	wordt	de	BIZ	voor	een	periode	van	vijf	jaar	ingesteld.	Op
de	17e	lag	het	plan	voor	BIZ	Winkelhart	Ridderkerk	voor	de	periode	2023	–	2027	ter	stemming.

Er	 is	 sprake	 van	 een	 meerderheid	 wanneer,	 50%	 +	 1	 van	 de	 stemgerechtigden	 de	 stem
uitbrengt.	Daarvan	2/3	‘voor’	stemt	en	de	WOZ-waarde	van	de	voorstemmers	hoger	is	dan	van
de	tegenstemmers.	Dit	is	voor	zowel	de	ondernemers	(gebruikers)	als	de	eigenaren	het	geval.

Er	zijn	129	stemformulieren	voor	gebruikers	uitgereikt	en	129	voor	de	eigenaren.
Van	de	gebruikers	heeft	67%	een	stem	uitgebracht	en	daarvan	was	85%	‘voor’.
Van	de	eigenaren	heeft	86%	een	stem	uitgebracht	en	daarvan	was	96%	‘voor’.
Daarmee	wordt	de	verordening	die	al	onder	voorwaarden	was	vastgesteld	voor	de	periode	2023
tot	 en	 met	 2027	 van	 kracht.	 Wij	 feliciteren	 het	 bestuur	 van	 de	 Stichting	 BIZ	 Winkelhart
Ridderkerk	met	dit	resultaat.
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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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