
Ridderkerkse winnaars bij de 
 BAR ondernemersprijzen 
Tijdens het jaarlijkse BAR Business Gala in 
het Van der Valk Hotel Ridderkerk zijn de 
winnaars van de BAR Ondernemersprijzen 
bekendgemaakt. De prijs voor de start-up 
van het jaar werd uitgereikt aan Berend de 
Jong (Espresso Service Repair). De 
Innovatie Award ging naar Van Gelder 
Groente en Fruit. Kim Tchai van Tchai 
International werd uitgeroepen tot 
zakenvrouw van het jaar, terwijl Robert van 
Wijngaarden van Timmerfabriek De Kievit Ridderkerk ondernemer van het jaar werd. Alle 
winnaars zijn in Ridderkerk gevestigd. - Lees verder -

Ondernemersevenement Ridderkerk
Het komend jaar organiseert de gemeente Ridderkerk een 
Ondernemersevenement voor de Ridderkerkse 
ondernemers. De gemeente Ridderkerk is een gemeente 
met ruim 2000 ondernemers. Van ZZP’ers tot MKB’ers die 
wereldspelers in hun marktgebied zijn. Zij zorgen voor 
werkgelegenheid, stageplaatsen en het kloppend hart van 
de gemeente. Wij zijn dan ook bijzonder trots op onze 
ondernemers en willen dit dan ook graag zichtbaar maken. 
Vanaf 2019 organiseert de gemeente Ridderkerk een 
jaarlijks ondernemersevenement. Reserveer 23 april, Sint 
Jorisdag, alvast in uw agenda! Het thema van het 

evenement is ‘verbinden & samenwerken’, want gezamenlijk pakken we in Ridderkerk de 
uitdagingen van de moderne economie aan.

Koopstromenonderzoek 2018
Op woensdag 30 januari 2019 werden de resultaten
van het Koopstromenonderzoek 2018 in Utrecht 
gepresenteerd. Het Koopstromenonderzoek geeft inzicht 
in de ontwikkeling die de winkelgebieden in de provincies 
Utrecht, Noord- en Zuid-Holland doormaken. Het vorige 
onderzoek vond plaats in 2016. Gelet op de grote 
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veranderingen en vooral het tempo waarmee zich die destijds voordeden is besloten al na twee 
jaar een nieuw onderzoek te doen. Er zijn opnieuw een aantal interessante ontwikkelingen uit 
het Koopstromenonderzoek naar voren gekomen. - Lees verder -

Ridderkerk bezoekt Fruit Logistica in Berlijn
Begin deze maand zijn wethouder Henk van Os en 
bedrijfscontactfunctionaris Joyce Groeneweg afgereisd naar Berlijn 
voor FRUIT LOGISTICA 2019.
FRUIT LOGISTICA is de belangrijkste vakbeurs voor de 
internationale groenten- en fruithandel. In 2019 waren er bijna 3.300 
exposanten uit 90 landen aanwezig. Meer dan 78.000 
vakbezoekers uit 135 landen bezochten de grootste en belangrijkste 
beurs van de wereldwijde AGF-handel.

Zowel Ridderkerkse als Barendrechtse bedrijven zijn 
toonaangevende wereldspelers in de AGF-handel. Velen waren dan 
ook op de beurs aanwezig met schitterende stands. De 
aanwezigheid van zowel het Ridderkerkse als het Barendrechtse 
bestuur werd zeer op prijs gesteld door de ondernemers. Naast de 

getoonde interesse voor onze ondernemers heeft het bestuur ook Dutch Fresh Port extra onder 
de aandacht gebracht bij een groot aantal stands zoals die van het Rotterdam Food Cluster.

Bezoek het mobiel media lab 
op Donkersloot
Het Mobiel Media Lab van de politie staat 
maandag 25 februari en vrijdag 8 maart in 
de Brouwerstraat op bedrijventerrein 
Donkersloot. Bezoekers krijgen uitleg 
over hoe ze verdachte situaties kunnen 
herkennen, wat de gevaren zijn en wat we 
er samen aan kunnen doen.

Medewerkers van de gemeente en de 
politie trekken samen op in deze actie. 
Nieuwsgierig? Van 10.30 tot 15.00 uur 
bent u van harte welkom in de 
vrachtwagen. - Lees verder -

Elke minuut telt! Help jij mee?
Een acute hartstilstand kan iedereen overkomen. Hulp binnen 

In navolging op de ondernemerslunch van 22 februari 2019 staan de Gilden in de Spotlights



zes minuten is dan van levensbelang en iedereen kan hier 
een steentje aan bijdragen, ook bedrijven.

De AED-defibrillator is een essentieel hulpmiddel bij 
reanimatie van een persoon met hartfalen. Elke ambulance, 
politiewagen en brandweerwagen beschikt dan ook over een 
AED. Daarnaast zijn er op vele plekken in Ridderkerk AED’s 
aanwezig in bijvoorbeeld bedrijven, kerken en in 
woongebouwen. In een ideale situatie is er in geval van nood een AED op een paar minuten 
afstand beschikbaar. Dat is nu niet overal het geval, bijvoorbeeld op onze bedrijventerreinen.  - 
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 hier: 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


