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De negentien samenwerkende gemeenten in onze regio: 
Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, 
Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, 
Westervoort, Wijchen en Zevenaar. 



Geachte raadsleden en bestuurders, 
 
Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen sturen wij u hierbij mede namens de leden van 
VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen onze aandachtspunten. Deze aandachtspunten zijn tot stand 
gekomen in samenspraak met de ondernemersverenigingen OKA, LINDUS, ECN, IKN, Veron, OCO 
en MKB Nederland. Gezamenlijk vertegenwoordigen we bijna 2.500 ondernemingen in de regio 
Arnhem-Nijmegen. De thema’s waar wij de lokale politiek op willen attenderen zijn: 

 
 

1) Houd tijdens de verbouwing de winkel open. 
De economie zit in de lift – ook in onze regio. Uit de Economische Barometer van de Radboud 
Universiteit blijkt dat het ondernemersvertrouwen in onze regio groter is dan in de rest van 
Nederland. Het is van belang om dat zo te houden en door te pakken. Wij vragen om: 

  
-       In de aanloop van de verkiezingen door te gaan met het constructief inzetten op de economie; 

dat betekent ook tijdens campagnetijd structureel overleg tussen partijen; 
-       Tijdens de formatiegesprekken aandacht te houden voor de voortgang van de economie en 

besluitvaardigheid te tonen. 

  
2) Zet in op de kracht van de regio.  

Onze regio kent sterke lokale stedelijke identiteiten die we moeten koesteren. Tegelijkertijd 
functioneren we in een globaliserende economie welke we aankunnen mits we samenwerken, 
hiervoor vragen wij om: 

  
-       De ondersteuning van een regionale economische agenda; 
-       De ondersteuning van een regionaal uitvoerende organisatie (Economic Board); 
-       Aanpak op regionaal niveau op retail, bedrijventerreinen en woningbouw; 
-      Promoot naast de eigen stad ook de regio en stem activiteiten met elkaar af. 

   
3) Bereikbaarheid is één van de grootste knelpunten voor economische groei. 

Onze verstedelijkte regio is in de MIRT agenda bestempeld als de logistieke corridor tussen de 
Randstad en het Duitse achterland. Dit zorgt voor een intensief logistiek gebruik van de A12, A15 
en A50 naast het reguliere gebruik van onze inwoners. Knelpunten die wij hierop zien zijn: 

  
-    Doortrekking A15 en verbreding A12 zo snel mogelijk uitvoeren; 
-    Afrit Bankhoef zo snel mogelijk verlengen.  

  
Ook zullen we moeten kijken naar alternatieve manieren van vervoer zoals het ov en de fiets: 

  
-       Blijvende inzet van een regionale mobiliteitsmakelaar; 
-       Versnelling van de ICE en lokale uitbreiding van de Duits-Nederlandse treinverbindingen; 
-       Uitbreiding van het snelwegfietspad. 

  
4) Zet in op een gezonde arbeidsmarkt waar vraag en aanbod in balans zijn.  

Na een periode van laagconjunctuur trekt de economie hard aan. Ondanks het feit dat er nog 
steeds sprake is van een te grote werkeloosheid, is het voor bedrijven en organisaties steeds 
lastiger om vacatures in te vullen. Dit belemmert de economische groei en houdt mensen onnodig 
langs de kant:  

  
- Zet in op het verhogen van de instroom technische opleidingen; 
- Zet in op instroom van jeugd, ouderen, statushouders en werknemers in het kader van de  

Banenafspraak; 
- Intensiveer activiteiten op het gebied van arbeidsmobiliteit – van werk naar werk. 

  
5) Benut kansen op het gebied van circulaire economie. 

Duurzaamheid en economie gaan hand in hand. Sterker nog, er liggen kansen in de circulaire 
economie. Het bedrijfsleven neemt hier in het kader van het Gelders Energie Akkoord mede het 
voortouw: 

  
-       Werk samen met het bedrijfsleven aan de verduurzaming van de economie; denk in kansen en  
     niet in beperkingen; 



-    Sluit daarbij aan bij bestaande nationale en regionale activiteiten zoals het GEA en Circles in  
      plaats van het ontplooien van additionele activiteiten. 

 
Wij wensen u allen een goede campagne en kijken uit naar een verdere samenwerking in het belang 
van de regionale economie. 
 

 

Bestuur VNO-NCW Arnhem Nijmegen 

Marcel Hielkema l Directeur Dirkzwager advocaten en notarissen   Voorzitter  

Jose Koreman l Country Director Benelux Essillor bv Bestuurslid  

Bernard de Graaf | Directeur Rupro Beheer Mobiliteit  

Steven Broeren | Bestuurder Jong Management regio Arnhem Nijmegen Bestuurslid 

John Aaldering | Vice-voorzitter Lindus Bestuurlid 

Pieter de Boer | Regiomanager VNO-NCW Midden Regiomanager 

 

 

    

 

Regiomanager VNO-NCW Arnhem-
Nijmegen 

Uw mening is en blijft belangrijk.  
Laat ons weten waarvoor VNO-NCW  

zich (nog) meer moet inzetten.  
Neem contact op met regiomanager  

Pieter de Boer. Hij is uw contactpersoon 
voor alle verenigingszaken en  

staat graag voor u klaar. 

 

Contactgegevens: 
VNO-NCW Midden 
Postbus 10475, 7301 GL 
Apeldoorn 
Pieter de Boer 
deboer@vno-ncwmidden.nl 
055 – 522 26 06 
06 – 5378 6919 
Twitter: @ptrdbr 

                                 

 

 

Mobiliteitsmakelaar VNO-NCW 
Arnhem-Nijmegen 

Samen met de 
ondernemersverenigingen, individuele 
ondernemers, mobiliteitsaanbieders en 

de gemeenten proberen wij de 
bereikbaarheid van de regio te 

verbeteren! 

 

Bert Jan Huegen 
huegen@vno-ncwmidden.nl 
055 – 522 26 06 
06 – 83595408 
 

 
 
 
Volg ons op Twitter: @VNONCWarnnijm 
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