
Signaal	 ‘geen	 brug	 bij
Bolnes’	bij	Tweede	Kamer
Wethouder	 Peter	 Meij	 (verkeer	 en
vervoer)	heeft	dinsdag	11	 juni	 in	Den
Haag	 een	 brief	 van	 de
fractievoorzitters	 in	 de	 gemeenteraad
van	 Ridderkerk	 over	 de
oeververbinding	 over	 de	 Nieuwe
Maas	 overhandigd	 aan	 de	 Vaste
commissie	 voor	 Infrastructuur	 en
Waterstaat.	 De	 commissie	 sprak	 in
die	 week	 over	 grote	 infrastructurele
plannen.	
	
Bij	het	gebouw	van	de	Tweede	Kamer	werd	de	brief	in	ontvangst	genomen	door	de	kamerleden
Maurits	 von	 Martels	 (CDA)	 en	 Rutger	 Schonis	 (D66).	 Peter	 Meij	 werd	 vergezeld	 door	 de
wethouders	Henk	van	Os	en	Laurens	Franzen.	-	Lees	verder	-

Predicaat	Hofleverancier	voor	Van	Hessen
Als	bekroning	op	100	jaar	Van	Hessen	is	op	13	mei	2019
het	 Predicaat	 Hofleverancier	 door	 Koning	 Willem
Alexander	toegekend.	Tijdens	de	viering	van	het	100	jarig
bestaan	 op	 6	 juni,	 heeft	 de	 loco	 commissaris	 van	 de
Koning,	 mevrouw	 Jeanet	 baljeu,	 de	 oorkonde
overhandigd	 en	 het	 officiële	 wapen	 onthuld.	 Het
wapenschild	 is	 door	 directeur-eigenaar	 Ronnie	 Hinrichs
opgedragen	 aan	 voormalig	 directeur-eigenaar	 Ruud
Clements.	-	Lees	verder	-

Ondernemerslunch
Iedere	twee	maanden	organiseren	wij	een	netwerklunch
voor	ondernemend	Ridderkerk.
Wij	zoeken	daarvoor	altijd	mooie	plekken	en
interessante	onderwerpen	die	we	dan	kort	belichten.
Er	is	daarbij	altijd	ruimte	om	onder	het	genot	van	een
lekker	broodje	met	collega-ondernemers	te	spreken.
Kortom,	inspirerende	netwerkbijeenkomsten	in	een
gemoedelijke	sfeer.
	
De	Ridderkerkse	economie	maken	we	samen	en	daarom	staan	we	open	voor	suggesties.	Mocht
je	een	interessant	onderwerp	weten	of	een	leuke	locatie	voor	de	lunch	dan	horen	we	het	graag.
Stuur	ons	dan	een	mail	via	ondernemen@ridderkerk.nl	en	dan	gaan	wij	hier	mee	aan	de	slag.

Bijeenkomst	‘Samen	aan	de	slag’
Op	 24	 mei	 2019	 organiseerde	 de	 gemeente
Ridderkerk	 een	 inspirerende	 lunchbijeenkomst	 over
verduurzaming	 en	 energiebesparing.	 Ruim	 30
ondernemers	 vonden	 de	 weg	 naar	 het	 kantoor	 van
Flynth	aan	de	Ridderpoort	in	Ridderkerk.	Zij	werden
daar	door	gastheer	Ben	Veenhof,	vestigingsdirecteur
van	Flynth	Ridderkerk,	welkom	geheten.

Wethouder	 Marten	 Japenga	 deed	 het	 openingswoord	 en	 zag	 veel	 mogelijkheden	 voor	 een
gezamenlijke	aanpak	op	het	gebied	van	duurzaamheid:	“Maar	in	een	wirwar	van	verplichtingen
en	mogelijkheden	wil	 een	mens	weleens	 geholpen	worden.	 Ik	 ben	 daarom	blij	 dat	 gemeente
Ridderkerk	 samen	 met	 de	 Provincie	 Zuid	 Holland	 een	 start	 kan	 maken	 met	 De
Transitiewerkplaats.”	-	Lees	verder	-

Regionale	Energie	Strategie	(RES)
Met	enige	regelmaat	wordt	gesproken	over	de	RES,	de
Regionale	 Energie	 Strategie.	 Maar	 wat	 is	 de	 RES
eigenlijk	 en	 waarom	 is	 die	 er?	 De	 Gemeente
Ridderkerk	 werkt	 samen	 met	 22	 andere	 gemeenten,
waterschappen	 en	 de	 provincie	 Zuid-Holland	 aan	 één
Regionale	Energie	Strategie	(RES).	De	zogeheten	RES
brengt	 in	 beeld	 welke	 stappen	 gezet	 kunnen	 worden
om	te	komen	tot	een	betaalbare,	betrouwbare,	schone
en	veilige	energievoorziening	voor	iedereen	in	de	regio
Rotterdam-Den	Haag	in	2050.

De	directe	aanleiding	voor	het	opstellen	van	een	RES	is
het	 klimaatakkoord.	 In	 het	 klimaatakkoord	 is	 de
doelstelling	 opgenomen	 om	 de	 CO2	 uitstoot	 in	 2050
met	95	%	ten	opzichte	van	1990	te	verminderen.	In	de
RES	 staat	 de	 energieopgave	 van	 deze	 regio	 centraal,
met	daarbij	het	potentieel	voor	duurzame	opwekking	en	besparingen	en	plannen	om	de	vraag
en	het	aanbod	bij	elkaar	te	brengen.	Kort	door	de	bocht,	er	wordt	gekeken	naar	de	hoeveelheid
energie	die	nu	en	in	de	toekomst	wordt	verbruikt	en	in	hoeverre	we	die	lokaal	duurzaam	kunnen
opwekken.	-	Lees	verder	-
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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	vind	je	op	de	gemeentelijke	website.	Wil	je	meer	weten	over	ons	inkoopbeleid	klik	dan
hier.		

Aan-/afmelden	nieuwsbrief
Wil	je	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	je	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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