
Ondernemersdebat in Calypso op maandag 5 februari.   

 

Als voorbereiding voor de gemeenteraadverkiezingen van 21 maart a.s. organiseerde de 

Ondernemerskring Wijk bij Duurstede samen met winkeliers en horecaondernemers een 

debatavond.  

Alle acht partijen waren aanwezig. Lodewijk Bergsma (nr. 3 op onze kieslijst) stond hier voor het 

podium, omdat Tijmen Baas, (onze nr 1 en lijsttrekker)  verhinderd was.  Lodewijk was hiermee de 

enige niet lijsttrekker.  In de zaal waren Mieke Wijnker (nr. 2), Victoire Vaessen (nr 11), Lex Kramer  

en Eke Oosterom (nr 4)aanwezig.  

Direct  bij de introductie struikelde  voorzitter Jongejan over de getallen: 4, nee,  3 wethouders 

………………! Hij vroeg hen naar de resultaten van de afgelopen 4 jaar. Lodewijk moest wel  ingrijpen 

met  uit te leggen dat de PVDA  de afgelopen periode als coalitiepartner  actief en loyaal mee deed  

en achter de schermen goede invloed heeft gehad.  Een 4e wethouder  is in de Wijkse situatie niet 

haalbaar.  

Waarom zouden ondernemers op uw partij stemmen?                                                                                                  

Wat cijfers: Van de 12.000 werkenden  werken  6.500 mensen bij Wijkse bedrijven,  dat kan beter!  

Wat zijn uw plannen om Wijk aantrekkelijk te maken voor  (nieuwe) bedrijven?   Wat denkt u 

daaraan en daarvoor  te kunnen doen.      

Lodewijk  verwoordde ons standpunt:  de goede voorzieningen in stand houden, waarbij een 

zwembad als basisvoorziening,  1000 woningen voor vooral starters en senioren, zodat er 

doorstroming op gang kan komen,  aandacht voor  ZZP’ers  die het financieel niet redden en blijvend  

aandacht  voor de Wijkse Werkplaats,  en sociale ondernemingen. En vooral ondernemers laten 

ondernemen, daar zijn ze goed in!!   

Door de ondernemers is een lijstje met economische knelpunten samengesteld, waarvan elke partij 

er 3 moest  uitkiezen.  

1. Parkeerbeleid 

2. Uitbreiding en revitalisering bedrijventerreinen 

3. Regionaal inkoop systeem voor gemeente en bedrijven  

4. Klantvriendelijk ondernemersloket bij de gemeente 

5. Winkelsluitingswet 

6. Bereikbaarheid van Wijk bij Duurstede  

Met stip kwamen  het Parkeerbeleid  en de Bereikbaarheid  op 1 en 2 , en vervolgens  op 3:  

Klantvriendelijk Ondernemersloket.   

Parkeerbeleid.                                                                                                                                                                                 

Uitbreiding Parkeerplekken  in de Binnenstad: Nu is gemiddeld 60 – 80% bezet.  Maar wat als de 

Markt  parkeer vrij is en het Museum een groot succes is?  Het ontbreken van beleid  is een 

belangrijk kritiekpunt. De ideeën varieerden van een 3 verdiepingen parkeergarage tot een groot 

terrein in de Aalswaard.  En een zo goed mogelijk gebruik maken van bestaande parkeerplekken.   



  

Het  leiden van verkeersstromen  en voor evenementen een speciale regeling maken, zoals bv. 

een Wijkse busdienst van terreinen die iets verder van het centrum liggen. Deze laatste 

oplossingen zijn ook de onzen. 

Bereikbaarheid van Wijk bij Duurstede.                                                                                                                         

Een nieuwe rondweg, en  verbreding N227  en N229 . Meer asfalt om de Wijkse samenleving met 

1000 nieuwe woningen en Ondernemers te redden!!!!!!!!!!! De busbaan tijdens de spits ook 

openstellen voor  auto’s.  Het werd allemaal genoemd.                                                                                                  

Het kostte Lodewijk moeite om aandacht te krijgen voor onze  oplossingen : “een fietstunnel bij 

de Rotonde Geerweg, waardoor de doorstroming  voldoende is”. De Markt volgens het nieuwe 

plan Autovrij behalve voor invaliden en laden en lossen, goed geleide verkeersstromen en stop 

de “verkantorisering” van de binnenstad. 

Een klantvriendelijk ondernemersloket.                                                                                                                 

Klantvriendelijkheid is al het uitgangspunt van de gemeente.  Belangrijk is hoe en hoe snel een 

vraag van ondernemers wordt opgepakt en uitgevoerd.  Het loket moet meedenken en duidelijk 

maken wat de aanvrager-ondernemer kan verwachten.  Aansturing van de  medewerkers  achter 

het loket moet verbeteren.  Met alle betrokkenen om de tafel en korte lijnen houden.                        

Lodewijk: Vooral in de praktijk kijken wat werkt! 

De winkelsluitingswet aanpassen.                                                                                                                                    

Dit is al  geaccepteerd:  winkels mogen de openingstijden  zelf vaststellen, dus ook op zondag 

open zijn. Voor de PCG nog wel een gewetenskwestie.  “Uitsluitend open gaan op vrijwillige basis 

“ was de aanvulling van Lodewijk.   

Na de pauze was er ruimte voor vragen uit de zaal. 

● Welke maatregelen gaat uw partij nemen om het woonklimaat te verbeteren.    

● Bent u voor of tegen het verbeteren van het onderhoud van het gemeente-groen.    

● Bent u voor of tegen zandwinning en slibstorting in de Bosscherwaarden.   

● Hoe gaat uw partij ervoor zorgen dat Wijk in 2030 klimaatneutraal is en hoe zorgt u dat 

de lokale economie daarvan profiteert.  

● Bent u voor  een intensieve lobby bij de provincie om een evenwichtige groei van 

bedrijven te stimuleren.   

● In welk programma wordt de Fair trade gedachte  uitgewerkt. Hoe kan  de Wereldwinkel  

mee doen bij gemeentelijke aankopen c.q. investeringen.   

Ter plekke was het moeilijk om ons volledige standpunt naar voren te brengen.  Daarom  verwijzen 

wij u naar onze website: onder Standpunten  vindt  U in het kort onze mening.  Wellicht een 

aanleiding om ook het Programma te bekijken en een reactie te plaatsen.  

Eke Oosterom.   

 

  



     

 

 

 


