SAMEN ÉÉN WESTFRIESLAND
De weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Ondernemers over
de toekomst
van Westfriesland

Ruim duizend Westfriese ondernemers hebben zich
verenigd in de WBG. Niet gebonden aan grenzen vervult de
Westfriese Bedrijvengroep de belangrijke taak van regionale
belangenbehartiging en zijn wij het grootste ondernemersnetwerk
van de regio. In 2019 startte de WBG de campagne Amsterdam first,
Westfriesland second, met een knipoog naar Arjan Lubach. In 2020
draaiden we het om: ‘Westfriesland first’. Onze regio heeft zo veel te
bieden, dat mogen we met trots laten zien!

Dit visiedocument is tot stand gekomen in samenwerking met alle ondernemersverenigingen in Westfriesland.

De Koggenlandse
Ondernemersvereniging

Colofon
Dit visiedocument is een initiatief van de Westfriese Bedrijvengroep in samenwerking met alle
ondernemersverenigingen in Westfriesland. Het dient ter inspiratie in voorbereiding op de
gemeenteraadsverkiezingen van 2022.
Fotografie: Alex Gitzels en aangeleverd
Interviews en teksten: Mieke de Beer-Koomen
Vormgeving en realisatie: De Beer Grafimedia, Wervershoof

Copyright 2021 Westfriese Bedrijvengroep
Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de Westfriese Bedrijvengroep.
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voor u ligt een visie van ondernemend Westfriesland op de toekomst van onze regio.
Gerealiseerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar op 16
maart. Een belangrijk momentum om kansen te creëren voor Westfriesland. Voor een
toekomst die oplossingen biedt voor de uitdagingen van deze tijd. Vanuit het bedrijfsleven en als inwoners van Westfriesland treden wij met één gemeenschappelijk geluid
naar buiten. En wel nu. Zodat we in overleg kunnen treden en u vanuit een overkoepelende visie besluiten kunt nemen voor de verkiezingsprogramma’s en de campagne in
het najaar.
Op weg naar de verkiezingen bewegen wij mee om ons op de juiste momenten te kunnen laten zien. Dit visiedocument wordt breed gedragen door ondernemend Westfriesland. Ter inspiratie en motivatie van de lokale en regionale politiek. Hierin geven we
ondernemers en ondernemersverenigingen, onder de koepel van de Westfriese Bedrijvengroep, een podium om hun verhaal te delen. We vroegen een tiental individuele
ondernemers om een beeld te schetsen van hun ideale toekomst. Waar wil je zijn over
10 jaar en wat heb je daarvoor nodig?
Het resulteerde in interessante verhalen waarin naast verschillen, ook rode draden te
vinden zijn. Wij legden hun visie langs de wieken van onze themamolen: wonen, talent
in de regio vasthouden, digitalisering, energietransitie, bereikbaarheid en toerisme en
nodigden de Westfriese ondernemersverenigingen uit erover mee te praten. Om in een
democratisch proces de vertaalslag te maken naar hapklare brokken. Naast veel praktische voorbeelden, valt de behoefte aan eenheid op: ga uit van eigen kracht en vertel
één verhaal vanuit de 7 gemeentes. Lokale partijen moeten zich realiseren dat ze in
een groter geheel opereren en de strategische thema’s die er bovenlokaal toe doen alleen kunnen worden aangepakt vanuit een gemeenschappelijke visie. Die gebundelde
boodschap brengen we dan ook graag eenduidig over.
Dit visiedocument is nog maar de eerste stap die we zetten in het proces naar de gemeenteraadsverkiezingen. De komende maanden volgen we de politiek op de voet en
gaan we graag met u in gesprek. Om richting en vorm te geven aan de vier ondernemersdebatten die we begin 2022 zullen organiseren in gemeentes SED,
Opmeer-Koggenland, Medemblik en Hoorn.
De ondernemers, die geïnterviewd zijn voor
het visiedocument, zullen ook daar een actieve rol vervullen. Van lokale stem naar bovenlokaal belang. De belofte is groots, net als
onze ambitie. Westfriesland First!
Alle verhalen van de deelnemende ondernemers leest u in dit magazine.
Hans Huibers
Voorzitter Westfriese Bedrijvengroep
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Westfriesland First

Samen één verhaal

Iedere ondernemer heeft een eigen visie. Als werkgever, als inwoner, als innovator, als idealist. Maar bovenal als de mens die in
Westfriesland op een plezierige manier wil werken, wonen en/of
recreëren. We interviewden een tiental ondernemers over hun visie
voor de toekomst. Waar wil jij staan over 10 jaar en wat heb je daar
voor nodig?

inspelen en kan op- en afschalen. Bijvoorbeeld met een lean organisatie
of een flexibele schil. De overheid zou ook adaptief moeten zijn in haar
beleid. Harde ruimtevraag en zachte ruimtevraag in de ruimtelijke ordening bijvoorbeeld. En een flexibele inzet van ambtelijke capaciteit voor
zaken die nu aandacht wensen zoals woningbouw.

‘Creëer een flexibele schil voor faciliteiten en leefbaarheid’

Hoewel de aanvliegroute voor een ieder anders is, hebben we allemaal
dezelfde bestemming: een vruchtbaar en aantrekkelijk vestigingsklimaat
creëren voor iedereen, ongeacht leeftijd en achtergrond. Dat Westfriesland volop kansen en mogelijkheden biedt, blijkt wel uit de rode draden
die uit de verhalen naar boven kwamen. De ondernemersverenigingen
uit de 7 Westfriese gemeentes bogen zich erover, discussieerden en
vormden samen één verhaal. De belangrijkste en meest opvallende bevindingen zetten we op een rijtje.

Durf en samenwerking
Van 7 losse gemeentes naar één krachtig en publiek privaat
Westfriesland. Samen de taart vergroten en elkaar ruimte gunnen om
Westfriesland beter te maken en daarmee elkaar. Zoek de dialoog en
de samenwerking. Denk ook aan publiek-private samenwerking met
marktpartijen die oplossingen kunnen organiseren in plaats van zelf een
organisatie opzetten.

Be good and tell it: samen één sterk Westfries merk

‘Omarm Westfriesland als streek en bedenk niet alles 7
keer’

Van deel van Amsterdam naar eigen kracht. Laat zien hoe bijzonder de
regio is met al zijn parels.

Financiering Pact 7.1 Westfriesland

‘We zijn vooral goed in het vertellen wat we missen,
maar niet in wat we wel hebben en goed doen’

Meer geld naar Pact met een regionale investeringsmaatschappij en
inschrijven op een regiodeal of een opvolger daarvan. Onze ambitie is
hoog en vraagt om middelen en vooral capaciteit. Laten we ook ambitie
tonen door dat ook evenredig te financieren. Proactief zijn richting de
regelingen door alvast ons huiswerk te doen. Wat hebben we nodig?
Kunnen we plannen concretiseren en aanvragen voorbereiden?

Koester wat je hebt en blijf flexibel naar de toekomst
Westfriesland heeft alles. Bedrijvigheid en ruimte voor talentontwikkeling
en woningen, zowel op de bedrijventerreinen als in de binnensteden.
Dat moeten we behouden. Maar we hebben een flexibele schil nodig voor nieuwe ontwikkelingen en veranderende conjunctuur. Ondernemers zijn adaptief omdat hun wereld en omgeving veranderlijk is.
Daarvoor hebben zij een adaptieve organisatie die op verandering kan

‘Het Pact mag doorpakken’
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Westfriesland concreet

We legden de visies langs de thema’s: wonen en werken, talent en
onderwijs, bereikbaarheid, toerisme, digitalisering en duurzaamheid. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, maken wij de
uitdagingen en mogelijke oplossingen alvast een stukje concreet.

wijken worden gewaarborgd. Er is nu leegstand en afname van
voorzieningen. Je kunt huisvesting in winkelcentra/winkelpanden
creëren, maar bescherm de minimaal benodigde voorzieningen die
een wijk leefbaar houden.

Wonen en werken

•

Ontwikkel een visie op (multidisciplinaire) centra
Ga flexibel met bestemmingsplannen om zodat voorzieningen en
woningbouw gecombineerd kunnen worden al naar gelang de behoefte. Dit biedt flexibiliteit voor de markt.

•

Speel in op verschillen in kernen
In grotere kernen: centra met supermarkten, winkels, bank, apotheek, kinderopvang, sportfaciliteiten etc… In de kleinere kernen:
behoud van winkels voor eerste levensbehoeften: bakker, slager,
groenteboer, supermarkt. Zet in op een ambitieus plan rond Poort
van Hoorn. En ga voor versnelling.

•

Creëer ruimte voor bedrijventerreinen
Ga flexibel om met welke ruimte hard en zacht is. Adaptieve uitgifte is belangrijk om de grillen van de economie aan te kunnen. Ga
jaarlijks met de markt en ondernemers in gesprek en speel in op de
veranderingen.

•

Laat openingstijden winkels aansluiten op horeca en recreatie
Gastvrijheid begint met een open deur. Daarnaast kunnen we van
elkaars klanten en aanloop profiteren. Dat kan alleen als we met
elkaar openingstijden afstemmen. Stimuleer een minimaal aantal
dagen waarop we allemaal open zijn voor een gastvrije ervaring.

Focus op leefbaarheid

Hoe houden we jongeren in Westfriesland en creëren we voldoende betaalbare woningruimte voor iedereen?				
•

Woningbouw in stad én vitale dorpen
Benut de ruimte: ga de hoogte in en bouw op agrarische grond
voor starterswoningen voor jongeren.

•

Creëer voldoende flexibele huisvesting voor tijdelijke arbeidskrachten
Geef duidelijkheid aan marktpartijen voor zowel kleinschalige oplossingen voor arbeidsmigranten (bij de agrariër) als grootschalige
oplossingen zoals Groenwijk. Laat de flexibele krachten, de bewoners en de markt kiezen.

•

Ga flexibel om met inzetten leegstaande panden
Geef tijdelijke vergunning af voor huisvesting voor starters. Kijk
naar wat er nu nodig is en creëer mogelijkheid om die vergunning
later te herzien als de markt anders is.

•

Bescherm tegelijkertijd de kern van de binnenstad en dorpen
Naast creëren van woongelegenheid moet ook leefbaarheid in de
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Bereikbaarheid
Focus op Westfriesland

Scholen buiten Westfriesland zijn lastig te bereiken en ook de bereikbaarheid binnen de regio kan beter. Zowel voor scholieren als werkenden en toeristen. Bedrijventerreinen zijn moeilijk te bereiken. Niet overal is een bushalte. Veel mensen moeten met de fiets of auto.

‘Bereikbaarheid moet alle kanten op, we zijn onderdeel
van groot Amsterdam, maar daarbij moet de focus liggen op Westfriesland’
•
•
•
•

Faciliteer en stimuleer het gebruik van elektrische fietsen en openbaar vervoer.
Betere aansluiting OV naar bedrijventerreinen.
Noord-zuid verbinding met Amsterdam ook via de OV.
Houtribdijk gefaseerd opwaarderen als alternatief voor de ring van
Amsterdam richting het oosten van het land en in anticipatie op
Lelystad airport.

Toerisme
Focus op één merk

Hoe krijgen we toeristen van buitenaf naar Westfriesland en houden we
tegelijkertijd onze inwoners binnenboord?

Talent & onderwijs
Focus op talentontwikkeling

•

Jongeren vinden onvoldoende mogelijkheden in Westfriesland om zich
hier te ontwikkelen en trekken weg uit de regio. Hoe maken we de regio
aantrekkelijk voor jongeren en voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt?
		
•
Breng dependances (hubs) van hbo naar Hoorn, eenvoudig bereikbaar met OV. Zorg en IT academy zijn de voorlopers. Vraagt om
doorvertaling naar bijvoorbeeld techniek, bouw en voedingsmiddelenindustrie.
•

Creëer een campus waar wonen, leren en werken samenkomt.

•

Laat ondernemers nadenken over onderwijsprogramma’s en leg
een plan terug bij onderwijs zodat zij het kunnen trechteren.

•

Creëer creatieve hubs voor food, it en zorg. Waar studenten, docenten, ondernemers en overheid samenwerken aan innovatie.

•

Gebruik leegstaande kantoren voor tijdelijke bedrijfsruimtes voor
creatieven en startende ondernemers.

•

Kies voor publiek-private samenwerking, ook binnen mobiliteitscentrum en voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Laat de
markt doen waar ze goed in zijn. Iedere zijn eigen specialisme.

•
•
•

‘Meet naast ziekteverzuim ook het werkgeluk. Haal die
informatie bij scholieren en werknemers zelf’
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Westfriesland is het hoofdmerk en een toeristisch warenhuis. De
steden, de ruimte, de historie en het water zijn de attracties.
Kies voor kwaliteit, niet voor kwantiteit.
Focus niet alleen op (buitenlandse) toeristen, maar koester juist het
eigen toerisme.
Zorg als Westfriesland voor één toeristisch marketingorgaan, met
Hoorn, Medemblik en Enkhuizen als trekkers.

Duurzaamheid
Focus op dialoog

Verduurzaming krijgt steeds meer een politieke lading omdat het ons allen raakt. Zo is het RES (Regionale Energie Strategie) proces een voorbeeld van hoe het ons ruimtelijk raakt. Daarvoor is een goede dialoog
over wat wel kan belangrijk. Bijvoorbeeld met de agrarische sector die
soms als probleem wordt gezien. Geef ruimte aan bottom-up initiatieven
en jaag publiek-private samenwerking aan.
•

•

Digitalisering

•

Focus op toekomst

Westfriesland in cijfers

Door digitalisering is Westfriesland óók het centrum van de wereld. Zo
kijken ondernemers ernaar en zouden gemeentes er ook naar moeten
kijken.
•

•

•

Investeer in het Duurzaam Ondernemersloket op de lange termijn.
Dit loket is van en voor ondernemers en ondersteunt de energietransitie op bedrijven. Met als doel energieneutraliteit in 2040. Dat
doen zij met:
- onafhankelijk advies
- ondersteunen van innovaties op het gebied van smartgrids
- organiseren en aanjagen van (collectieve) energiebesparing
en opwekking
Zoek de dialoog met burgers, ondernemers, agrariërs. Van reactief
naar pro-actief. RES waar draagvlak is.
Geen agrarische grond of bedrijventerreinen benutten voor zonneweides, kijk naar groenstroken langs de grote wegen (A7) etc.

213.000 bewoners

Meer dan 90.000 banen in de regio

Creëer digitale en creatieve hubs. Een mooie plek waar startende
IT bedrijven ruimte krijgen om te bloeien en met elkaar samen te
werken.
Ondersteun de IT academy, als initiatief van ondernemers om IT
talent in eigen regio op te leiden en te behouden voor bedrijven uit
de regio.
Ondersteun ook de Werkplaats Digitaal Ondernemen. Als verbinder tussen IT onderwijs en ondernemers. Om ze te stimuleren om
hun bedrijfsvoering te digitaliseren en daarmee toekomstgericht te
maken.

Waarvan 10.000 flexibele
arbeidskrachten

Werkzaam bij meer dan 23.000
bedrijven
Op 26 bedrijventerreinen
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Visie van Ondernemers
Federatie Medemblik

“Ondernemen moet in Medemblik
weer ‘blikvanger’ worden!”
Afgeleid van de OFM Speerpunten vragen de ondernemers van Medemblik aandacht en actie
voor:
Maximale passende woningbouw voor het behouden van inwoners in Medemblik met ruimte
voor de starters om deze doelgroep in Medemblik te houden. Focus hierop om tempo hierin te
maken en plannen te realiseren.
Toekomstbestendige bedrijventerreinen. De samenwerking van ondernemers op de bedrijventerreinen stimuleren om tot goedkopere inkoop te komen en gezamenlijke voorzieningenpakket betaalbaar te houden. Anticiperen op de toenemende vraag voor vestiging en
uitbreiding van WFO. Ook een goede ontsluiting van A7 West en WFO, met oog voor veiligheid en doorstroming. Voor WFO een ontsluiting via de Noorderboekert en upgrade bestaande
rotonde. Hierbij ook oog voor alle weggebruikers. Politiek Medemblik dient de ontsluiting vanuit
Drechterland op de N505 te steunen ter beperking van het sluipverkeer over het WFO terrein
en medewerking te verlenen om A7 West volwaardig op de A7 te ontsluiten. Steun voor verdere verduurzaming, energie uitruil en innovatie. Aandacht voor revitalisering en opwaardering
(BIZ) van de bestaande bedrijventerreinen en ook Parkmanagement, ondermijning, parkeerbeleid en uitstraling.
Duidelijke keuze voor aantrekkelijke vitale winkelconcentratie. Niet alle winkelcentra met
leegstand in stand houden, maar duurzaam met ondernemers in investeren of anders afbouwen t.b.v. een leefbare bestemming.
Andere aandachtspunten voor Medemblik zijn:
• Parkeerprobleem
• Verkeersdrukte/veiligheid op de Nieuwstraat (hardrijders, laden/lossen)
• Behoefte aan een divers winkelbestand, door in te zetten op toerisme kunnen we een beter
winkelaanbod houden.
Samen met de andere Westfriese gemeentes en Hollands Kroon uitwerken van:
• Afdoende huisvesting arbeidsmigranten; steun voor Groenwijk.
• Dagarrangementen van de combinatie van Westfriese musea waardoor overnachtingen
van toeristen toenemen.
• Hbo-faciliteiten om studenten in de regio te houden. Daarnaast faciliteren met name voor
Bouw en Techniek opleidingen om meer aanwas te creëren.
• Betere bereikbaarheid Westfriesland zowel vanuit Amsterdam als via de Houtribdijk.
Dus gericht plan op bijdrage aan Regio Westfriesland!
Verdere continuering en uitbreiding steun/bijdrage aan de Stichting Ondernemersfonds
Medemblik.
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www.ofmedemblik.nl

Visie van Ondernemersvereniging
Wognum-Nibbixwoud

“Betrek als gemeente de ondernemers
bij projecten; samen gaat sneller”

Winkelcentrum Boogerd Wognum
Dit winkelcentrum voldoet aan de behoefte van de lokale bevolking. Het is dan ook
van belang dat hier continue aandacht aan wordt gegeven zodat het blijft voldoen
aan de behoefte. Door de overname van Deen wordt er in de wandelgangen over
gesproken om de ingang van de toekomstige supermarkt te verplaatsen naar de
parkeerplaats. Dit zou de doodsteek worden voor de andere winkels in dit centrum.
Het is al moeilijk om alle winkels gevuld te houden. Als dan de grote trekkers direct
vanuit de parkeerplaats ingang hebben, dan zullen de bezoekers het nalaten om de
andere winkels te bezoeken. Het gevolg laat zich raden.
Professionaliteit bedrijventerrein
Zowel industrieterrein Overspoor als Westerspoor zien er verpauperd uit. Er is al
jaren geen aandacht aan gegeven vanuit de overheid. Graag zien wij dat dit terrein
wordt uitgebreid en gemoderniseerd. Met een eigen naam: Bedrijvenpark A7West
en een rechtstreekse afslag vanaf de A7. Het enige bedrijventerrein direct langs de
snelweg zal de gemeente Medemblik een volwaardig aanzien geven.
Contact gemeente en ondernemers
Overheden staan in dienst van de burgers (lees ook: ondernemers). Helaas merken
de burgers/ondernemers dat er een steeds grotere kloof ontstaat. Overheden zijn
niet bereikbaar, aanvragen duren te lang of worden niet serieus genomen. Als antwoord wordt gegeven: we hebben te kort personeel. Geprobeerd wordt om dit op te
lossen met dure ingehuurde krachten. Helaas heeft dit als gevolg dat het nog langer
duurt en geeft dit een verkeerd beeld naar de bevolking.

www. ovwn.nl

Samenwerking gemeente en ondernemers
De meeste ondernemers zijn ook regionaal zeer betrokken. Sponsoring van diverse
sportverenigingen en jeugdverenigingen is voor hen niet vreemd. Ook onbetaalde
bestuursfuncties worden zeer vaak ingevuld door ondernemers. Wij adviseren de
gemeente dan ook om meer gebruik te maken van deze ondernemers. Door gezamenlijk op te trekken kunnen hele mooie dingen ontstaan. Als ondernemers nauw
worden betrokken bij toekomstige projecten zullen deze veel sneller tot uitvoer kunnen worden gebracht. In het verleden heeft dit zich vaak genoeg bewezen.
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Visie van Ondernemersvereniging
Midden-Westfriesland

“Kijk vooruit; Voorkomen is beter
dan genezen”
1. Woningbouw
Met name starters hebben het in deze zeer overspannen markt zwaar te verduren. De
vraag naar betaalbare koopwoningen is groot. Verkopers bieden pas hun huis aan als ze
iets gekocht hebben. En aangezien er niets te koop komt wacht men op elkaar. De vergrijzing helpt hier niet bij. Bovendien wordt de invloed van kopers van buitenaf steeds groter.
Zij kopen steeds meer dure woningen, waardoor doorstroming binnen de gemeente niet
plaatsvindt. Deze impasse kan enigszins doorbroken worden door snel nieuwe bouwlocaties aan te wijzen, waaronder de inbreilocaties die vrijkomen vanwege de IKC’ s. Wij zien
graag woningen voor de eigen bewoners van gemeente Opmeer. Dit is niet alleen een
belangrijk aspect wat betreft huisvesting, maar tevens van belang voor het behouden van
werknemers voor de in de gemeente en omgeving gevestigde bedrijven.
2. Verkeerssituatie naar De Boet
De Boet is een prachtig en succesvol bedrijf in de gemeente Opmeer. Dit succes leidt wel
tot opstoppingen aan de Herenweg in Hoogwoud. Een oplossing voor deze verkeersdrukte
is het versneld aanleggen van de weg van De Veken IV, van de A.C. de Graafweg naar de
Vekenweg, zodat er ook verkeer over de Gouw naar De Boet kan. Met deze nieuwe weg
kunnen dan ook Hoogwoud-Oost en het nieuwbouwplan Hoogwoud-Noord ontsloten worden.
3. De Dreef/recreatiepark
Het recreatiepark aan de Dreef is helaas steeds meer een broeiplaats voor illegaliteit en criminaliteit. Graag zouden wij zien dat het park wordt herbestemd of dat de bestaande regels
adequaat worden gehandhaafd. Dit komt de leefbaarheid in Opmeer ten goede.
4. Nieuwe Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet is aangekondigd. Vóór juli 2022 moet de gemeente, evenals de
provincie en de waterschappen, aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Ook krijgt
de gemeente met “de bruidsschat” van de overheid een groot aantal regels over de fysieke
leefomgeving overgedragen. De gemeente dient deze regels zelf zodanig aan te passen dat
ze aansluiten bij de lokale situatie. Lukt dat niet op tijd, dan grijpt de overheid in en worden
regels opgelegd. Wij achten het gewenst dat de gemeente zich hier tijdig en goed op voorbereid en deze kans niet mist.
5. Ondermijning
Criminelen maken steeds meer gebruik van diensten van de bovenwereld. Dit is bijvoorbeeld op De Veken aanwezig, uiteraard niet altijd zichtbaar. Zo zijn er recent weer twee
drugslabs ontdekt in units op dit bedrijventerrein. Voorkomen is beter dan genezen, dus wij
hopen dat de gemeente het tegengaan van ondermijning op de agenda behoudt.
6. Contact tussen gemeente en burger
Hoewel in kleinere gemeentes de lijnen doorgaans korter zijn dan in grote gemeentes,
wordt de gemeente Opmeer in de praktijk ook moeilijker benaderbaar. Bewoners en ondernemers wensen graag op laagdrempelige wijze in contact te komen met bestuurders en
ambtenaren, waarbij zij zich gehoord en gezien voelen.
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www.o-m-w.nl

Visie van de Hoorns Ondernemers
Compagnie

“Als het in Hoorn regent,
druppelt het in Andijk”

Hoorn; samen sterker in een
stad vol kansen
Vanuit onze centrumgemeente dragen wij graag samen met de politiek een
stuk verantwoording voor wonen, werken en recreëren in ons Westfriesland.
Daar hebben wij draagvlak en ondersteuning voor nodig vanuit de gemeente.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vragen de ondernemers
van gemeente Hoorn aandacht en actie voor de volgende thema’s:

www.hochoorn.nl

• Samenwerking voor soepele ontwikkeling en besluitvorming ontwikkeling
bedrijventerreinen Gildenweg en Zevenhuis.
• Kwalitatieve ontwikkeling van de Poort van Hoorn als voorbeeldfunctie voor alle
ambities om méér stad te worden.
• Realiseren van optimale OV verbindingen vanuit Poort van Hoorn naar
bedrijventerreinen en overige Westfriese gemeenten.
• Focus op behouden van talent, scholing en woningbouw door in te zetten op de
uitvoering van de vastgestelde WOW visie.
• Stel een visie op met een toekomstbeeld van de binnenstad en faciliteer de
uitvoering met een binnenstadsmanager.
• Uitvoering geven aan de ambitie ’Een gastvrije stad’ door bereikbaarheid en
parkeerbeleid daarop aan te laten sluiten.
• De samenwerking tussen de politiek en de ondernemers verbeteren en
herstellen van het onderlinge vertrouwen.
• Werken aan snellere besluitvorming vanuit politiek en gemeentehuis en
daarmee zorgen voor betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en samenwerking.
• Infrastructuur verbeteren en stalling-faciliteiten realiseren om het gebruik van
elektrische fietsen te stimuleren.
• Flexibel omgaan met bestemmingsplannen gezien deze tijd van veranderingen
en veranderopgave voor de binnenstad.
• Hoorn moet zich meer gedragen als centrumgemeente (ziekenhuis,
schouwburg, binnenstad) en de verantwoording nemen naar bewoners van
Westfriesland.
• Faciliteren van centrale marketing van de stad, samen met stakeholders, voor
een breed gedragen citymarketing.
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Cees Tip:
“Pact mag doorpakken”
Westfriezen zijn trots. Niemand mag mopperen over Westfriesland behalve zij zelf.
We moeten ervoor zorgen dat we trots blijven en daarvoor is nodig dat we goed met
elkaar kunnen wonen en dat er plek is voor
iedereen.
Dat is een uitdaging. Beschikbare huizen gaan
ver boven de vraagprijs weg en op een sociale huurwoning moet lang worden gewacht.
Bovendien groeit de tweedeling in de samenleving. Tussen gezond en ongezond, jong en
oud, rijk en arm, hoog en laag opgeleid, stad
en dorp. Ook tussen mensen die het wel en
niet voor elkaar hebben. Alsof dat allemaal eigen verdienste en eigen schuld is.

“Arbeidsmigranten worden gezien
als verdienmodel en als last”
Ik maak me zorgen over de verslechtering
van kansen voor mensen die met tegenwind
zijn geboren of tegenwind ervaren. Niet alleen
op de woningmarkt, ook op de arbeidsmarkt.
Denk aan arbeidsmigranten die in Westfriesland worden gehuisvest alsof ze er niet zijn.
Weggestopt in commerciële oplossingen. Ze
worden gezien als verdienmodel voor de mensen die tijdelijk huisvesting aanbieden en als
last voor de mensen die daaromheen wonen.
Terwijl ook zij onmisbaar zijn voor onze economie en net als ieder ander recht hebben op
een fatsoenlijk leven. Het zou niet mogelijk
moeten zijn dat die mensen onder beroerde
omstandigheden worden gehuisvest en daar
ook nog een schandelijk bedrag voor moeten
betalen.
Al in 1901 is de woningwet ingevoerd. Toen
door uitbuiting van Hollandse arbeiders. 120
jaar later, gebeurt hetzelfde met arbeidsmigranten. Nederland is ondertussen wel 120
keer rijker geworden dan toen. Het is onze collectieve plicht hier iets aan te doen. Ook waar
het armoede onder Nederlanders zelf betreft.

“Mensen vinden de weg niet naar
alle goed bedoelde voorzieningen”

Uit onderzoeken blijkt dat het lastig is om alle
geweldige kansen die Nederland biedt, te verzilveren. De toeslagenaffaire is daar een schrijnend voorbeeld van. Het is ingewikkeld om je
weg te vinden in alle goed bedoelde voorzieningen. In Hoorn hebben een honderdtal huurders van Intermaris met een coach hun financiële situatie in kaart gebracht. Daar kwam uit
dat al deze mensen jaarlijks gemiddeld
€ 600,00 aan voorzieningen en besparingen
lieten liggen. Tot en met huurtoeslag aan toe.

“Weinig sociale kansen
hebben is erfelijk”
Als je de Nederlandse taal goed beheerst en
een beetje opleidingsniveau hebt, kom je er
wel. Veel mensen hebben beide niet. Dan
gaat het over laaggeletterdheid, maar het is
ingewikkelder dan dat. Het hebben van weinig
sociale kansen is erfelijk. Niet letterlijk vanuit
de genen, maar je krijgt het wel van huis uit
mee, vanuit de omgeving waarin je opgroeit.
Als je daar steeds dezelfde mensen in dezelfde situatie tegenkomt waar haal je dan je voorbeelden vandaan? Daarom hechten woningcorporaties belang aan wijken waar voor elke
portemonnee genoeg woningaanbod is. Dat
kan in Westfriesland nog een stuk beter.

doorhakken en elkaar onderling wat gunnen.
We praten te veel, zo plat is het wel. Stop met
kletsen over ‘niet bouwen in mijn achtertuin’,
maar zorg met elkaar dat er locaties komen
voor woningen.
Een goed leven begint mijns inziens met wonen, werk en liefde. Dat laatste kunnen we
niet regelen voor mensen, die eerste twee wél.
We hebben ruimte voor huisvesting en meer
natuur. Ik vind het Westfriese landschap erg
eenzijdig terwijl het al van oudsher veel potentie heeft. Ruilverkaveling heeft veel kapot
gemaakt. Daar kan natuur voor terugkomen.
Belangrijk voor de aarde én het maakt mensen
gelukkig.

“Huisvesting is een gezamenlijk
vraagstuk, los het dan
ook gezamenlijk op!”
In Hoorn wordt sociale woningbouw in elk woningplan opgenomen, maar er is weinig ruimte.
In andere gemeentes lijkt het praktijk om maar

Kennisoverdracht begint al heel jong. Thuis
en op de basisschool. Onderwijzers zijn vaak
ook pedagoog. Zij leren kinderen dingen, maar
helpen hen ook hoe zij zich kunnen handhaven
in de samenleving. Om iets voor elkaar over te
hebben. Ik wil geen cultuurpessimist zijn maar
dit gaat echt niet goed. Ook niet in het mooie
Westfriesland.

“We praten te veel, zo
plat is het wel”
De goede wil is er. Westfriesland heeft een
krachtig, goed georganiseerd bedrijfsleven dat
ook de maatschappelijke verantwoording pakt.
Denk aan open hiring. Dat durven we aan. En
de gemeentebesturen staan dicht bij hun inwoners. We moeten alleen meer knopen durven
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Naam: Cees Tip
Thuis: in Zaanstreek
Werk: directeur-bestuurder Intermaris
Sociale huurwoningen in Hoorn, Purmerend en Monnickendam
Gemeente: Hoorn

“Omarm Westfriesland als streek en
ga het niet 7 keer apart zitten
bedenken”
20% aan sociale huurwoningen te realiseren. Terwijl 40% van de inwoners een
inkomen heeft waarmee je niet kan kopen.
Woningcorperaties hebben doorgaans de
middelen wel, maar kunnen ze niet wegzetten. Het lijkt alsof het huisvesten van bewoners een vraag is die binnen gemeentegrenzen moet worden opgelost. Mensen zoeken
geen huis binnen gemeentegrenzen, maar
bij een gemeenschap of in Westfriesland.
Huisvesting is een gezamenlijk vraagstuk.
Los dat dan ook gezamenlijk op.
Ik ben warm voorstander van Pact 7.1. Heb
veel vertrouwen in de mensen die het leiden, en het Pact mag doorpakken. Ga nou
niet in een dorp zitten oplossen wat je in
een streek met elkaar moet oppakken. Dat
vraagt om lef!

“Onderwijs is met afstand de
meest verstandige investering”
Als ik uitzoom dan denk ik dat in de komende jaren de prioriteit ligt bij onderwijs, zorg
en wonen. In die volgorde. Onderwijs is met
afstand de meeste verstandige investering
die we kunnen doen. Alles begint met kansen vroeg in het leven. Hoe eerder je een
kind de steun geeft die het nodig heeft, hoe
lager het risico dat het kind onder zijn vermogen gaat presteren of van de rails gaat.
Mensen die nu beneden de 20 zijn krijgen
veel werk te verzetten en een hoop grijze
hoofden te verzorgen. We moeten voor
deze generatie alles uit de kast halen.
Investeren in zorg is noodzakelijk, omdat
het voorkomen van ziekte en gebreken
steeds belangrijker wordt om de zorg beschikbaar te houden voor iedereen die er
een beroep op moet doen. De woningnood
zal iedereen ook herkennen als topprioriteit.

“Ga geen strijd aan met de
studentensteden, er blijven
genoeg jongeren hier”

“Mik op kwaliteitstoerisme en
profileer Hoorn als
‘little Amsterdam’”

We hoeven niet bang te zijn dat deze groep
vervolgens weg trekt naar de steden. De
helft kiest voor vmbo en mbo. Dat zijn de
mensen die een ambacht gaan beoefenen,
werken in de zorg , winkels, distributiecentra. Deze groep moeten we koesteren. En
de andere helft? Wees reëel en ga niet de
strijd aan met de studentensteden. Veel
studenten willen sowieso de wereld verkennen, maar niet iedereen wil per se drie hoog
achter in de grote stad wonen. Vanaf hier
kan je heel goed studeren. Mits de reistijd
binnen de perken blijft.

Dat geldt ook voor recreatie. Mik niet op
massatoerisme. We kunnen niet op tegen
Volendam, Zaanse Schans, Marken, Amsterdam. En de vraag is ook of je dat wil,
die miljoenen bezoekers.
Ga voor kwaliteitstoerisme, mensen die langer blijven en meer geld uitgeven. Hoorn
is een charmante, haast vergeten stad,
met haven. Enkhuizen en Medemblik ook.
En dat onder de rook van Amsterdam.
Stap over je trots heen en profileer jezelf
als uniek aspect van Amsterdam. Zaanse
Schans heet in het buitenland bijvoorbeeld
‘Amsterdam Windmills’. Als je een hotel in
Zaandam belt, draai je een 020-nummer.
Profileer Hoorn bijvoorbeeld als little Amsterdam. Dan lift je mee op waar de toerist
voor komt.

“Houd de reistijd binnen
de drie kwartier”
Hieraan dragen de A7 en het spoor bij. De
levensader van Westfriesland loopt van
noord naar zuid. Als je daar in de file staat
of de trein rijdt niet vaak genoeg of doet er
te lang over, dan is dat een afknapper. Er
is een psychologische grens aan de reistijd
die we acceptabel vinden. Die moeten we
binnen de drie kwartier persen. Qua afstand
moet dat kunnen.
Ja, voor vaak rijdende treinen heb je veel
gebruikers nodig. In Purmerend en Zaandam komen veel woningen. Dat zijn potentiële reizigers en dat biedt perspectief. Laten
we daar in Westfriesland goed op aanhaken
met woningbouw bij stations.
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“De beste klant is je
bestaande klant”
Daarnaast moeten we de bestaande toeristen en recreanten koesteren. De Duitse
bootbezitters en de Westfriezen zelf. De
beste klant is je bestaande klant. Ook hier
geldt: doe het als streek, niet als individuele
gemeentes. Ik gun het Westfriesland dat het
Pact extra agenda krijgt en bestuurlijk meer
power. Als je probeert op te vallen, moet je
jezelf groter maken. Bevorder de trots op de
eigen streek, stimuleer investeringen in de
eigen streek en doe dat dan ook als streek.

René Staal:
“We denken te veel in postzegeltjes”
Als melkveehouder staat René letterlijk
met beide benen in de klei. Midden in het
Westfriese landschap, omringd door bedrijvigheid die de natuur bedreigt. Althans, zo
gaan de verhalen. De uitstoot van stikstof
en de energietransitie zijn actueel. René
heeft zo zijn eigen kijk op onze Westfriese
bodem.
“Wij mogen helemaal niet mopperen. We
hebben hier geen Natura 2000 gebieden. Die
hebben we ook niet nodig; de biodiversiteit
is van nature goed. Onze bodem leent zich
voor akkerbouw, kassen, sierteelt, veehouderij, schapen, paarden. We hebben de beste
grond van Nederland. Dat wordt nog wel eens
te kort onderkend door de beleidsmakers. Met
de beste bedoelingen proberen ze land te verduurzamen, maar waar ze aan de ene kant iets
redden, gaat aan de andere kant iets stuk.

“Die stroom moet wel
ergens vandaan komen”
Tuurlijk, iedereen wil ‘verduurzamen’; groene
stroom en een elektrische auto. De energietransitie is belangrijk, fossiele brandstoffen raken op en we moeten andere energiebronnen
aanboren. Maar stroom moet ergens vandaan
komen en dan zeggen we met zijn allen: not
in my backyard. Neem nu het zonnepark dat
de gemeente wil realiseren ter hoogte van De
Goorn. De 66 hectare aan zonnepanelen gaat
ten koste van vruchtbare grond en de dieren
die daarvan profiteren. Ondertussen krijgen de
agrariërs er de schuld van dat de weidevogels
verdwijnen. Dat klopt niet.

Naam: René Staal (37)
Thuis: met zijn gezin in Bobeldijk
Werk: mede-eigenaar melkveehouderij in
Bobeldijk
Gemeente: Koggenland

“Leg die zonnepanelen in de
wegberm langs de A7“
Ontzettend veel agrarische grond vloeit weg
voor dingen waarvan ik zeg: is dat nou wel
noodzakelijk? Het is al zo verkaveld, we denken te veel in postzegels. Als we nou eens
kijken naar de wegberm langs de A7, grond
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die daar niet productief ligt te zijn. Het voegt
niets toe aan onze voedselvoorziening of de
stand van de weidevogels. Bovendien is het al
grond van het rijk. Daar kun je prima zonnepanelen op neerleggen. Nu creëren ze een tekort
aan landbouwgrond. Het stond onlangs in de
Trouw (mei 2021): de voedselprijzen stijgen
naar een gevaarlijk niveau, 155 miljoen mensen verkeren in voedselnood.
Ja, de boeren exporteren veel voedsel, als we
stoppen gaan ze elders dood van de honger.
Dan komt er opstand en een volksverhuizing.
Dan komen ze hierheen voor eten, wordt nog
meer agrarische grond volgebouwd voor woningen etc. En is er nog minder ruimte voor
voedselproductie. Het creëert een sneeuwbaleffect.

“Voedsel kun je printen, maar die
printers hebben weer stroom nodig”
In mijn optiek is er geen stikstofprobleem, het
is alleen ongelijk verdeeld. Westfriesland heeft
minimale uitstoot en we hebben veel land dat
stikstof uit de lucht haalt. Die grond moeten
we wel koesteren. Als we het volgooien met
zonnepanelen, verschraalt die grond en wordt
het een zandvlakte. Dan is het middel erger
dan de kwaal. In landen met te kort stikstof,
is meestal ook honger. Daar zijn we nog lang
niet, maar als we niet oppassen gaan wij ook
die kant op. Dan kun je wel voedsel printen
met het dna in 3D printers, maar die hebben
weer veel stroom nodig. Dat vraagt om nog
meer zonnepanelen en windmolens. Het wordt
een negatieve spiraal en het lost het probleem
niet op. Uiteindelijk heb je nog steeds vruchtbare grond nodig. Zonnepanelen nemen geen
CO2 op uit de lucht, rode bietengrond wel.

“Laat het tafelzilver niet
van tafel vliegen”
Een ander probleem is de woningnood voor
starters. Ze wonen nog niet onder een brug
maar vinden ook geen betaalbare woning. De

“Een baby geef je ook eerst
een ledikantje in plaats van een
tweepersoonsbed”

huizenprijzen rijzen de pan uit. Je moet al
flink overbieden om te kunnen kopen. Veel
jongeren trekken naar de Randstad om
daar te studeren en komen nooit meer terug. Daar kunnen ze nog op kamers wonen.
Zo vergrijst ons gebied steeds verder. Ik
heb zelf ook drie kinderen. Als het nu al een
probleem is, hoe is het dan voor hen over
10, 20 jaar?
Als we de economische groei in Westfriesland willen voortzetten, hebben we de jeugd
nodig. Dat begint al bij de studiemogelijkheden. Een universiteit in Hoorn zou mooi zijn.
We zitten hier goed qua agrarische grond
en machinebouw. De kennis en know how
is hier en die moeten we hier houden. Laat
het tafelzilver niet weg vliegen.

“Een baby geef je ook eerst
een ledikantje in plaats van
een tweepersoonsbed”
Als ze hier kunnen leren, blijven ze hier
wonen. Daar moeten betaalbare woningen voor komen. Nieuwbouw kan weer ten
koste gaan van vruchtbare grond. Daarom
moet je goed kijken naar het publiek dat
je wilt trekken. Bouw niet het meest luxe,
dat is onbetaalbaar voor starters. En ook

helemaal niet nodig. Een baby geef je toch
ook eerst een ledikantje in plaats van een
tweepersoonsbed.
Westfriesland heeft veel faciliteiten. Goed
basisonderwijs, voldoende sportverenigingen. Als we het goed doen, hebben we hier
alles. Soms moet je wel even verder reizen
dan in de grote stad, maar alles is in de
buurt, op fietsafstand. Ook voor toeristen.
Veel campings, watersport op het IJsselmeer, bollenvelden. Toeristen zoeken de
ruimte op, die hebben wij. Het is dat Westfriesland geen echt strand heeft, anders had
dat ook nog volgelegen.

‘Geld is belangrijk, voedsel ook’
We zijn een gezonde regio met harde
werkers, veel spaargeld, goede grond en
weinig ziekteverzuim. We hebben hier nooit
smog. Door de wind vanaf het IJsselmeer,
maar ook door de beperkte industrie. Weinig fijnstof en uitstoot van CO2. Dat moeten
we zo houden.
Zuinig omgaan met fossiele grondstoffen
én met agrarische grond. Ja, we moeten
woningen bouwen en we willen allemaal
recreëren, maar we moeten het niet overdrijven. Geld is belangrijk, voedsel ook.
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We produceren voor de wereldmarkt, maar
verbouwen ook voor regionaal gebruik. Dat
is het meest gezond, goedkoop en biedt de
hoogste zekerheid. Ze zeggen wel eens:
wat van ver komt is lekker, maar dat hoeft
helemaal niet zo te zijn.

“Luister meer naar de
inwoners, zij dealen met de
plannen van de tekentafel”
Beleid maken is niet eenvoudig, er zijn veel
dilemma’s. Belangrijk is naar de inwoners te
luisteren. Uiteindelijk moeten zij dealen met
het plannetje vanaf de tekentafel van een
adviesbureau. Wat daar wordt verzonnen,
werkt in de praktijk vaak niet. Het komt niet
overeen met hoe de natuur zou moeten zijn.
Beleid wordt gebaseerd op te weinig onderzoek van een te kleine club. Dan krijg je al
snel vriendjespolitiek, achterkamertjes politiek zelfs. Ik zou graag het referendum terug
willen zien. Dat kan snel, het kan digitaal
en je creëert een gezamenlijke uitslag. Het
is er ingeslopen dat we eenzijdig kijken. Ik
pleit voor meer transparantie en onderzoek.
Staar je niet blind op één bron. Ik ben toch
ook niet als enige voor dit inspiratiedocument gevraagd?!

Pieter Plas:
“Regeren is vooruitzien”
Met overkoepelende blik bekijkt Pieter de
bedrijvige, bestuurlijke en maatschappelijke bewegingen binnen Westfriesland. In
relatie tot buurtgemeenten, de provincie,
Nederland en zelfs buiten de landsgrenzen.
ICT maakt de wereld kleiner en onze visie
groter. Als een caleidoscoop die razendsnel
nieuwe inzichten biedt. Je moet ze alleen
wel willen zien.
“Heel veel zaken zijn immers heel logisch.
Marktwerking is een eeuwenoud natuurverschijnsel. Als je een grote boom weghaalt, krijgen andere ruimte om te groeien. Hierdoor kan
een andere soort dominant worden. Wanneer
je iets verandert, werkt dit door in ontelbare andere factoren. Daarom is het zo belangrijk om
stil te staan bij wat je wilt bereiken en vanuit
dat vertrekpunt te kijken wat daar voor nodig
is. Want anders maak je misschien onbedoeld
denkfouten. Ik zit er ook wel eens naast, maar
de WBG pleit om de Noord-Zuidlijn door te
trekken in hetzelfde jaar dat men tijdens hun
jaarvergadering een spreker onderzoeken laat
tonen over de bereidheid. Het doel is om mensen naar de regio toe te trekken, terwijl het onderzoek onomstotelijk uitwijst dat hiermee een
barrière wordt weggehaald om in Amsterdam
te gaan werken. Daarom zie ik voor mijn bedrijf
liever flinke files en veel blaadjes op het spoor.
Daarmee creëer je namelijk vraag naar werk
én opleiding in de regio.”

“Alles hangt af van marktwerking”
Efficiency, dagelijkse kost voor Pieter. Ook
wanneer hij kijkt naar wonen, werken en vrije
tijd in onze regio en het daaraan gekoppelde
vraagstuk van mobiliteit. Alles hangt af van
marktwerking, een natuurlijk verschijnsel.
“We maken beleid om als Westfriesland te
kunnen concurreren met de Randstad. Hierin
maken we essentiële denkfouten. Een student
of medewerker maakt een afweging en die is
eigenlijk heel simpel: veel verdienen in een
bruisende stad, of rust, veiligheid en weinig
reistijd. Daarbij lijkt reistijd met thuiswerken
ook minder zwaar mee te wegen én wij moe-

ten niet denken dat we in onze regio kunnen
concurreren met een slap aftreksel van een
bruisende binnenstad.”

“Het openbaar vervoer
biedt geen oplossing”
“Openbaar vervoer wordt gezien als oplossing.
Dat is gek. Wereldwijd zijn de infrastructuren
van het OV gemaakt om je vanuit alle aderen
terug te brengen naar één centrum. In ons
geval Amsterdam. Daar zijn alle faciliteiten met
het OV bereikbaar. Dat geldt niet voor Hoorn.
Dat is een tussenstation van waar je vooral
mensen wegvoert, niet waar je mensen heen
leidt. Bovendien hebben we geen dekkend
netwerk. Voldoende om de regio leeg te trekken, maar niet om binnen de regio te reizen.
Ook bij het ontwerp van een woonwijk wordt
niet per definitie stilgestaan bij openbaar vervoer.

“Bewegingen binnen Westfriesland
gaan altijd met eigen vervoer”
De huidige marktwerking maakt het niet rendabel om OV anders in te richten. Maar
beleidsmakers richten zich wel op minder
auto’s. Volgens mij klopt dat niet. Misschien
werkt het voor lange afstanden, maar kleine
bewegingen gaan altijd met eigen vervoer. We
gaan steeds meer elektrisch rijden. Dat is niet
per se duurzaam, maar geopolitiek speelt hierin een rol. We willen niet afhankelijk zijn van
het Midden-Oosten en we moeten van het gas
af om onze afhankelijkheid van Rusland en de
Oekraïne af te bouwen. Elektrisch rijden, windmolens, het zijn vooral manieren om zelfvoorzienend te zijn, schone energie is bijvangst.

“Betaalbare woningen en
goede, veilige wegen houden
jongeren in Westfriesland”
Als we jongeren hier willen houden, moeten
we weten waar de jeugd behoefte aan heeft.
Als je jong bent, wil je het huis uit. Hoe ga je
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Naam: Pieter Plas
Thuis: in Bovenkarspel, gemeente Stedebroec
Werk: directeur-eigenaar Beerepoot Automatisering in Hoorn
Gemeente: Hoorn

“Als we logica vergeten,
maken we denkfouten in beleid”

dat doen? Ons jongere personeel woont allemaal nog thuis, ze kunnen het simpelweg niet
betalen.
Een optie is in de Randstad werken, dubbel
loon verdienen en hier iets kopen. Zeker nu je
ook goed kunt thuiswerken. Ook dat is marktwerking.
Hetzelfde geldt voor studie en stage. Als je
20 bent, in Enkhuizen woont en stage loopt in
Zwaagdijk, hoe ga je dat doen? Het kan met
de fiets, maar je bent ook met 40 minuten op
Sloterdijk. Daar heb je ruime keuze. Een reden
om hier te blijven kan zijn omdat de grote stad
je minder trekt of uit angst. Die groep moet
zich niet gedwongen voelen in Amsterdam op
stage te gaan. Dan ben je ze alsnog kwijt. Bied
een goed en veilig wegennetwerk voor elektrisch vervoer en fietspaden. De afstand Enkhuizen naar Zwaagdijk is best goed te doen,
maar niet veilig.
Wat wonen betreft ligt het voor de hand om
huidige woongebieden verder uit te breiden,
tussen Zwaag en Stedebroec. Belangrijk is te
bouwen rondom oude en nieuwe wegen voor
woningen en werkgelegenheid. Voor dat laatste is het belangrijk om een terrein als Zevenhuis te erkennen en het aan de oost en west
zijde door te trekken.

“Winkels moeten open als
mensen recreëren”
Leegstand is er vooral in winkelpanden in binnensteden. Die zijn er over 5 jaar niet meer.
Parkeergelegenheid is beperkt. Je kunt met
het OV of de fiets, maar dat valt niet mee als
je vanuit Venhuizen naar Hoorn wilt reizen. Op
een elektrische fiets kom je ver, maar waar laat
je al je geshopte spullen?

Winkelen blijft, maar meer in geconcentreerde winkelcentra zoals Bataviastad. Een goed
winkelcentrum is een combinatie van goede
parkeergelegenheid en een clustering van
aanbod. Online shoppen doen we ook, maar
uit gemak of frustratie. Als ik klaar ben met
werken, sluiten de winkels net hun deuren.
Winkels moeten open als mensen recreëren.
Mensen zijn in de basis sociale dieren. Het zit
in onze natuur te willen samenzijn. Ondanks
dat onze cultuur in de huidige samenleving
steeds meer is gericht op individualisme. Winkelen is een uiting van die sociale drang.

“Tegen Amsterdam kunnen we niet
op, dat moet je niet eens willen”
De binnenstad van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik hebben wel een duidelijke recreatiefunctie voor mensen die op fietsafstand wonen.
Zij zullen voornamelijk de –vaste- klant zijn.
Mensen van verder weg komen met minder
grote regelmaat.
De vraag is of Westfriesland überhaupt toerisme wil hebben van buitenaf. Wat levert het
je op? Tegen Amsterdam kunnen we niet op,
dat moet je niet eens willen. Het kost energie
en geld en je weet eigenlijk al dat je gaat verliezen.

“Richten op eigen inwoners
en toeristen die komen
voor wind en water”
Denk aan het strandje bij Schellinkhout; de hemel voor kitesurfers. Het is slim om meer van
dergelijke gebieden te creëren, bijvoorbeeld
het stadsstrand van Hoorn. Vraag is weer of
dat ten aanzien van mobiliteit de beste plek is.
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In tegenstelling tot het OV hebben we een goede infrastructuur over water, al van oudsher.
Dat moeten we slim benutten. Hoorn, Enkhuizen en Medemblik aan het water zijn goede
plekken voor toerisme, daar kun je makkelijk
met de boot komen.

“Regeer Westfriesland alsof
het een bedrijf is”
Bestuurlijk zegt Westfriesland vaak dat we
onderdeel zijn van Amsterdam. Tegelijkertijd
proberen we zo veel mogelijk mensen hier te
houden. Je moet dus als regio op jezelf staan.
Ik hoop dat we bestuurlijk wat makkelijker leren
inspelen op de actuele behoeftes. De grootste belemmering is de gemeentelijke politiek.
Ik ben groot voorstander van samenwerken.
Het zou goed zijn als bestuurlijk Westfriesland geregeerd wordt alsof het een bedrijf is.
Als één overkoepelende gemeente, niet als 7
losse onderdelen. Een gemeente is vaak bang
om beslissingen te nemen; je ligt onder een
vergrootglas, je kop kan er afgehakt worden.
Als je dingen met je eigen geld moet beslissen
maak je andere keuzes. Laat de gemeente
de kaders bepalen en bedrijven de uitvoering
doen, snel en daadkrachtig. Laten we jaarlijks
samen naar de vorderingen en de toekomst
kijken. De maatschappij gaat steeds meer op
een ICT bedrijf lijken. Dingen veranderen snel
en hier dien je adequaat op in te spelen. Dit
kan alleen als je de juiste randvoorwaarden
creëert. Regeren is vooruitzien.”

Monique Ravenstijn:
“Onze maatschappij is verzuild”

Naam: Monique Ravenstijn (47)
Thuis: met haar gezin in Bergen
Werk: eigenaar Jumbo Monique Zwaagdijk
en Heerhugowaard, founder van Jeelink,
schrijver van boeken en columns, spreker
Gemeente: Westfriesland breed

Monique werd geboren in de stad Medemblik. Als vijfde generatie is zij al 20 jaar
ondernemer. Geboren in een familie van
pioniers zet ook zij stappen richting een
mooiere wereld. Van ego denken naar eco
denken. Een uitdaging voor de Westfries
die geneigd is zichzelf klein te maken en
zich te verschuilen achter hard werken. “Ik
wens het iedereen toe om vanuit het eigen
talent te mogen leven. Als je je steeds weer
herinnert wie je werkelijk bent, neem je
andere besluiten en groeien we organisch
naar een betere wereld toe.”

Een basistalent van ondernemers is innovatie.
Ook op het gebied van duurzaamheid want
anders is het bedrijf er in volgende generaties
niet meer. Ondernemen is een way of life, dat
moet je voelen. Alles wat er in je bedrijf gebeurt, raakt je persoonlijk. Daarom zijn ze gewend andere beslissingen te nemen dan mensen in loondienst. Dat is prima want uiteindelijk
hebben we iedereen en elkaar nodig. Belangrijk is dat we de juiste taken en verantwoordelijkheden bij de juiste mensen neerleggen.
Westfriesland breed en overal. In samenwerking ligt de sleutel naar een gezonde wereld.

“Onze maatschappij verzuild. Die verzuiling zit
niet meer in religies, maar je hebt de zuil van
het onderwijs, de zuil van de overheid, de zuil
van de ondernemers etc. Iedereen doet binnen
zijn of haar zuil aan symptoombestrijding. Veel
mensen leven niet vanuit het eigen talent en
kunnen daardoor geen werkelijke oplossing
bieden voor de uitdagingen die er liggen. De
samenleving zoals wij hem kennen is over
datum en we zullen moeten kijken hoe we met
elkaar naar een andere wereld toe gaan. Als
we lijnen tussen de zuilen leggen en gaan samenwerken vanuit het eigen talent, dan gaan
we naar het circulaire denken: van ego naar
eco. Dan creëren we een integrale visie en zal
het onmogelijke mogelijk blijken.

”Meer multidisciplinaire
gebouwen in de wijken zorgt
voor behoud van leefbaarheid”

“Vraag ondernemers
hoe het onderwijs er uit
moeten komen te zien”

“Zorg dat openingstijden retail
aansluiten op horeca”

Onderwijs is een mooi voorbeeld. Je kunt van
onderwijzers niet verwachten dat zij het onderwijs gaan transformeren. Hun basistalent is
kennis overdragen. Laat een bos wilde ondernemers wilde plannen maken, niet gehinderd
door enige kennis of grenzen. Vraag hen te
schetsen hoe een ultieme onderwijssituatie
er uit moet komen te zien. Als zij dat plan vervolgens bij overheid en onderwijs neerleggen
kunnen zij het verder inkaderen en dan krijg je
werkelijke transformatie. Dan is iedereen vanuit het eigen talent bezig.

18

Op kleinere schaal zie je dit terug in de leefbaarheid van wijken. Als een school of een
supermarkt wegvalt, dan zie je zo’n hele wijk
inslapen. Ik pleit ervoor om meer multidisciplinaire gebouwen neer te zetten. Met een wijkcentrum en een supermarkt, een bank en een
dependance van een school. Alle faciliteiten
om de leefbaarheid van een wijk de behouden.
Uiteraard wel commercieel want je hebt nu
eenmaal geld nodig om naar duurzame modellen te gaan. Het is de motor van de economie.

De leefbaarheid van de drie historische binnensteden: Hoorn, Medemblik en Enkhuizen,
hangt weer van andere zaken af. Daar is alles
dat nodig is voor recreatie en toerisme. Als
we de cultuur die daar al is op een voetstuk
neerzetten, de horeca ondersteunen, genoeg
entertainment bieden, maar ook ervoor zorgen
dat de openingstijden van de retail aansluiten
op de horeca. Nu zie je dat in bepaalde kernen
de retail op zaterdag al om 17.00 uur sluit.
Laten we zorgen dat de doorstroom naar de
horeca er is; blijf open tot 20.00 uur ‘s avonds.
Zolang dat niet zo is, ga je als consument niet
graag meer heen en verliest zowel retail als
horeca klandizie.

“Westfriesland is groots, dat
mogen we ook zo uitdragen”

“Trend stalletjes langs de weg
is verrassende ontwikkeling”
De consument heeft het lokale product omarmd. Dat is mooi en draagt zeker bij aan een
stuk educatie over de waarde en herkomst
van voedsel. Het brengt de herinnering terug
aan hoe het was voordat wij grootschalig gingen inkopen. De vele stalletjes die tijdens de
Coronaperiode verschenen, zijn geen trend
meer, maar een verrassende ontwikkeling die
doorzet. In sommige gevallen is het karretje
langs de weg zelfs vervangen door een winkel
die het goed zou doen in de binnenstad van
Hoorn. Dat legt meteen een ander vraagstuk
bloot. Als we een ontwikkeling als deze willen,
dan moeten we voor de binnenstedelijke gebieden andere keuzes maken. Wat doen we
daar met de forse huurprijzen, de bestemming
op het vastgoed en het aantrekkelijk houden
van deze kernen?
Ook moet er een antwoord gevonden worden
op de sterk veranderende verkeersbewegingen
die deze vernieuwing in ons landschap teweeg
brengt.
Goed of fout is er niet, maar stalletjes en winkels naast elkaar laten bestaan zonder hierin
beleid of een denkrichting te bepalen, zal
grootse uitdagingen zichtbaar maken. Mijns

inziens is een integrale aanpak voor Westfriesland nodig om alle kansen zorgvuldig te laten
landen.

“Een tijdelijke vergunning voor
woningbouw in leegstaande
kantoorpanden lost de
woninguitdaging op”
Westfriesland heeft een groot tekort aan woningen, maar dat probleem lost zich straks
vanzelf op. Van de hele grote grijze golf zijn de
meesten over 20 jaar in de hemel. Dan denk
ik: waarom geven we leegstaande kantoorpanden geen vergunning voor de komende 20-25
jaar om er woningen voor starters en senioren
te creëren? Dan trek je die vergunning er daarna weer af. Een hele pragmatische oplossing
die, zolang het een kop en een staart heeft,
de woninguitdaging oplost. Tegelijkertijd blijf
je weg van die achterlijke hoge bedragen die
mensen nu moeten overbieden, zelfs voor een
tussenwoning. Dat is voor de jeugd echt niet
te doen.
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“Wij Westfriezen zijn heel goed
in onszelf verstoppen”
Ik wens voor de toekomst een wereld waarin we allemaal onszelf mogen en durven zijn.
Het leed van Westfriesland is dat wij ons als
Westfriezen heel goed kunnen verstoppen. We
zijn zo opgevoed dat we bij een probleem heel
hard gaan werken. Is het probleem dan nog
niet weg dan gaan we nog harder werken. Uit
angst om te kort te hebben gaan we kapot aan
onze eigen overvloed.
Ik wens iedereen het persoonlijk leiderschap
toe om vanuit het eigen talent te mogen leven
en daarin samen te werken. We hebben zo
veel te bieden in Westfriesland. Kijk voorbij
elkaars beperkingen en probeer elkaars
wereld te begrijpen naast de ogenschijnlijk grote tegenstellingen. We mogen verdraagzaam
zijn, ons herbezinnen en dat uitdragen naar de
jeugd. Zodat we weer ‘groôsk’ zijn op wie we
zijn.”

Mathijs Bouman: “Westfriesland mag zich
veel meer zelfstandig opstellen”
Ik ben geen geboren Westfries, maar als ik
als halve buitenstaander naar onze regio
kijk, dan doen we het best goed. Werkloosheid is laag, productiviteit hoog. Waar we
het laten liggen is in de high tech. Daar zijn
we, behalve in de agrisector en wat bedrijven in de robotica, geen voorloper in. Dat
zie je terug in de productiviteit. Echte groei
komt als je met evenveel mensen meer kunt
maken. Dat schiet niet over. De oorzaak is
tweeledig.

“We worden niet gezien”
Ten eerste zou de samenwerking van de 7
gemeentes, richting provincie beter kunnen.
We worden niet gezien. Qua bereikbaarheid
zijn we een tussengebied. Voorheen had je de
Randstad en de 4 grote steden: Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Dat is al flink
uitgebreid richting Amersfoort, Zwolle, Eindhoven. Als een hand met vingers die via snelwegen naar het oosten reiken. Geen Randstad,
maar Handstad.

“Geen Randstad, maar Handstad”
Die ontwikkeling blijft hier achter. Raar want
de economische ontwikkeling van de Randstad vond de laatste 10-15 jaar vooral aan de
noordkant plaats. Je zou verwachten dat wij
daar gemakkelijk bij aansluiten, maar de regionale opbouw van de economie gaat dat tegen.
Je ziet hier vooral traditionele sectoren die niet
per se aansluiten bij Amsterdamse economie.
Het is moeilijk om de sectorale opbouw richting
te geven. Je kunt de randvoorwaarden verbeteren. Het ondernemersklimaat, scholing, leefklimaat. Dan denk ik: waarom zijn er zo veel
gemeentes hier. Ze zien ons in Haarlem al niet
staan, laat staan in Den Haag. We laten vaak
een verdeeld geluid horen. Ondernemersverenigingen werken wel samen, maar gemeentes maken eerder ruzie dan dat ze samenwerken.
In provincie Friesland hebben ze hier ook last

van, maar als dat één gemeente was, zouden
ze qua inwonersaantal de tweede gemeente
van Nederland zijn, net voor Rotterdam. Als je
je zo kunt presenteren dan krijg je makkelijker
een trein naar Leeuwarden. Dan overstijg je de
indruk vooral landelijk en gezellig te zijn.

“Zoals we het nu doen zit net
tussen tafelkleed en servet in”
In Westfriesland zijn de gemeentes relatief
klein. Als je de gemeente groter maakt, kun je
de gewone dienstverlening aan de burger weer
kleiner maken. Geef elk dorp een gemeentehuis voor aangifte van een geboorte, ophalen
paspoort, een inspraakavond. Regel bestuurlijk
beleid regionaal in het hoofdkantoor. Gemeenten moeten zich in schaalvergroting voegen.
Dat is belangrijk voor de economie. Ook voor
ondernemers. Ik zie veel versnippering van bedrijventerreinen. Investering blijft uit. Dat komt
doordat elke gemeente wel een paar industrieterreinen wil en het moeilijk vindt dat te combineren op één plek.

“Jong talent vertrekt door gebrek
aan aanbod hoger onderwijs”
Een tweede oorzaak voor stagnerende groei is
het wegtrekken van veel jong talent uit Westfriesland. Dat voorkom je door aanbod van
hoger onderwijs, bijvoorbeeld via dependances. Met name in de agrarische high tech
sector; de zadenhoek. Een dependance van
de universiteit van Wageningen zou heel logisch zijn. Dat geldt ook voor de bouw. Met
de regionale kennis, kun je hier ingenieurs
opleiden.
De jongeren komen vaak niet meer terug. Niet
omdat de woningen zo duur zijn, relatief kun
je hier juist nog wel betaalbaar wonen. Een
pandje opduikelen dat je zelf kunt opknappen.
Ik denk dat als je eenmaal elders hebt gestudeerd, je daar ook werk vindt en een partner.
Als je een gezin hebt gevormd en allebei een
baan heb, blijf je vaak waar je bent.
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Naam: Mathijs Bouman
Thuis: in Hem
Werk: econoom en journalist. Werkzaam
voor onder andere Het Financieele Dagblad en de ‘huiseconoom’ van Nieuwsuur
Gemeente: Drechterland

“De toekomst voor winkels is
minder wanhopig dan voorheen”

“Laat jongeren kennis maken met
de kansen in Westfriesland”
Begin bij het begin en breng het hoger onderwijs naar hier. Laat jongeren kennis maken
met de mogelijkheden van Westfriesland. In
Zeeland pakken ze dat origineel aan. Met een
Zeeuwse studentenvereniging gaan ze langs
bij alle universiteiten en bedrijven. Ze laten
hen zien welke mooie banen er te krijgen zijn,
in de industrie of duurzame energie. Stiekem
hopen ze dat er bij die studentenverenigingen
al paartjes ontstaan. Dan los je ook al deel van
probleem op.
Als je toch van buitenaf wilt werven, kun je het
hele gezin mee nemen in de beslissing. Zoek
je artsen, vraag dan meteen wat de partner
doet, of er kinderen zijn en welke hobby’s ze
hebben. Maak daar een totaalpakket van door
ze te laten zien dat de regio precies bij hun
behoeftes aansluit. Hier is de voetbalclub,
daar kun je gaan zeilen, we hebben een baan
voor uw man op het gemeentehuis en u kunt
aan de slag als arts. Het klinkt misschien wat
wanhopig, maar het is wel interessant. Zo kun
je ook alle pluspunten van Westfriesland goed
laten zien.

“De toekomst voor winkels is
minder wanhopig dan voorheen”
Voorheen zag je een trend naar grote winkelgebieden in grote steden. Door Corona hebben
mensen de lokale winkelstraat herontdekt. Om-

dat dat veiliger voelt en minder druk is. Vooral
voor middelgrote gemeentes zoals Hoorn, die
ook een regiofunctie hebben, liggen hier kansen. Bied uniek en onderscheidend aanbod,
geen ketens. Zodat Hoorn en Deventer niet op
elkaar gaan lijken. Maak woningen van winkelpanden aan de randen. Daar is hard beleid
voor nodig, verandering van bestemmingsplannen.
Ook het toerisme verandert. We zien een verschuiving van buitenlands naar binnenlands
toerisme. Massaal kochten we caravans en
zeilboten. De Nederlandse toerist gedraagt
zich anders dan de buitenlandse. Dat is gunstig voor landelijke bestemmingen. Dat zag je
vorig jaar. Hotels in Amsterdam stonden leeg,
maar de huisjes op regionale campings zaten
vol.

“Investeer in Natura 2000
om toeristen te trekken”
Westfriesland is een mooi gebied voor waterrecreatie, maar het vormt een witte vlek op de
kaart van natuurgebieden in Nederland. We
hebben het IJsselmeer en Markermeer maar
verder geen Natura 2000 gebieden. Daarin
zou je moeten investeren om toeristen te trekken. We hebben water, maar daar profiteert
niet elke gemeente van. Wat kunnen mensen
die recreëren aan het water in het binnenland
doen? De dagjesmensen, de grote passagiersschepen. Die passagiers eten en drinken aan
boord, daar hebben ze voor betaald. Hoe sla je
daar nou nog een slaatje uit?
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“Armoedebeleid na corona”
Op korte termijn moeten we er eerst voor zorgen dat we niet de faillissementsgolf krijgen die
we eerder wisten te voorkomen. Als het straks
weer beter gaat stijgen de kosten. Je moet
investeren in voorraden, nieuwe mensen, reclame. Veel bedrijven kunnen dat nu niet meer
hebben. Ze moeten snel bij overheden aan de
bel rekken, vooral de zzp’ers. Armoedebeleid
na corona, dat is nodig om de huidige economie overeind te houden.
Wat we ook beogen voor de toekomst, Westfriesland mag zich veel meer zelfstandig opstellen. Minder bescheiden. Ze komen niet aan
de deur vragen hoe goed we zijn, we moeten
onszelf laten zien. Niet als onderdeel van de
Kop van Noord-Holland, maar als apart gebied.
Eén Westfriese gemeente zou daarbij helpen.

Tip: investeer nu!
Economen kunnen niet voorspellen, ze
kijken naar de indicatoren. In een jaar tijd
is er 40 miljard gespaard door de Nederlandse burger. Het globale beeld laat zien
dat het snel beter gaat met de economie.
Straks keert het probleem uit 2019 terug:
waar vind je vakmensen? Vergeet dus niet
te investeren, neem nu mensen aan, laat
je zien als bedrijf. Doe maar alvast of het
weer goed gaat.

“Je oorsprong is je voorsprong”
De compagnons studeerden in Amsterdam, nog niet zo heel lang geleden. Beiden
kennen de Amsterdamse bluf en bravoure,
iets dat menig Westfries vreemd is. Doe
maar gewoon, dan doe je al gek genoeg,
luidt hier het devies. Dat mentaliteitsverschil doet niets af aan de verhalen achter
de mensen en bedrijven in Westfriesland,
die soms nog veel interessanter zijn dan
in de Randstad. Jesper en Shaun benutten
de macht van film om deze verhalen te verbeelden en de kracht van onze regio voor
het voetlicht te brengen.“Westfriesland
mag veel trotser zijn op wat ze allemaal
voor elkaar boksen in deze regio.”

“Westfriezen zijn aanpakkers’’
“We komen veel bij bedrijven, organisaties en
stichtingen binnen. Op het gebied van innovatie en technologie gebeurt hier super veel. Ook
wat stichtingen maatschappelijk voor elkaar
krijgen, is enorm. Westfriezen zijn aanpakkers,
en in sommige gevallen ook voorlopers. Maar
nog niet qua zichtbaarheid. Als je innovatief

bent en wereldwijd interessant, waarom zou
je dat niet van de daken schreeuwen? De verhalen liggen letterlijk op straat. Daar mag en
moet meer trots voor zijn.”

“Woningbouw voor starters
moet een speerpunt zijn”
Jesper: “Westfriesland is een interessant gebied om in te werken, maar ook om te wonen
en te leven. Ook dat mag veel meer zichtbaar
zijn. We maakten voor Wervershoof en Wognum een film over de kernvisie van deze dorpen, in opdracht van gemeente Medemblik. De
speerpunten voor de regio die normaal alleen
op een A4’tje staan brachten we in beeld. Dan
ontdek je pas goed welke kansen deze regio
biedt.
Veel van mijn vrienden willen hier graag blijven, maar wonen nog thuis omdat er geen
betaalbare woningen zijn voor starters. Op het
gebied van woningbouw is nog wel winst te
behalen.”

Naam: Jesper van Langen (29)
Thuis: in Spanbroek, gemeente Opmeer
Werk: Creative producer bij FILMMACHT in Blokker, gemeente
Hoorn

Naam: Shaun Voogd (37)
Thuis: in Sint Pancras, gemeente Langedijk
Werk: Creative director bij FILMMACHT, gemeente Hoorn
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“Westfriesland op de
kaart als hét gebied voor
talentontwikkeling”

“Zelf een academy of hogeschool
initiëren voor creatieven”
Shaun: “Dat ze hier graag wonen biedt perspectief voor talentontwikkeling. Je moet voorkomen dat je een regio creëert waar jongeren
richting steden vertrekken en niet meer terug
komen. Het zou te gek zijn als er een fysieke
plek in Westfriesland is waar je datgene kan
leren wat je graag zou willen doen. Als we
ruimte creëren voor jong talent om zich te ontwikkelen. Als je Westfriesland de komende 10
jaar op de kaart zet als een plek waar je kunt
wonen, leren en werken. De hang naar grote
stad is er dan misschien nog wel maar ik vind:
je oorsprong is je voorsprong.
Als FILMMACHT werken we hier graag aan
mee. Onze ambitie is om een plek te creëren
voor jonge creatieven. In de vorm van een
academy of hogeschool voor film en creatie die
we hierheen halen of zelf initiëren. Dan zetten
we geen leraren, maar mensen uit het vak voor
de klas.”
Jesper: “Ik vestigde FILMMACHT in 2014 heel
bewust hier in de regio. Ook ik studeerde in
Amsterdam, maar ik had geen zin om elke dag
in de file te staan. Toen dacht ik: ik doe het zelf
wel en juist hier. In Amsterdam zitten al zo veel
filmbedrijven. Hier liggen veel kansen om bedrijven verder te helpen.

“Leegstand in de binnenstad biedt
oplossing voor woningnood”
Shaun: “De bereikbaarheid laat nog wel te
wensen over. Lastig als de buurtbus maar één
keer per uur vanuit dorpen naar Hoorn gaat.

Als je een plek creëert waar wonen en werken
moet groeien dan moet je bereikbaarheid meenemen. Richt de infrastructuur zo in dat mensen zich makkelijk met een elektrische fiets of
elektrische scooter kunnen verplaatsen. Maak
het aantrekkelijk om hier te studeren, wonen
en werken.
Winkelgebieden en winkelstraten zullen op prime time en feestdagen nog relevant zijn, maar
online is dichterbij. Dat heeft door de pandemie een boost gekregen. Een politieke vraag
is: gaan we leegstand in winkelstraten inruilen
voor appartementen? Wat krijg je dan voor
straatbeeld? Woningen tussen winkels? Het
kan een oplossing zijn voor de woningnood.
Bedrijven zullen zich niet snel in de binnenstad
vestigen.”

“Creëer een ontmoetingsplek voor
jong talent in de binnenstad”
Jesper: “Voor de creatieve branche is de binnenstad wel te gek, maar ik snap dat je als bedrijf kiest voor een industrieterrein. Voor meer
faciliteiten en parkeergelegenheid. Leegstand
in de binnenstad leent zich ook goed voor een
creatieve hub voor startups; studenten en creatieve ondernemers bij elkaar. Een ontmoetingsplek voor jong talent.”
Shaun: ”Je hoeft Amsterdam niet te kopiëren,
maar kunt wel kijken naar de best practices
daar op het gebied van talent en ontwikkeling.
Hoe kun je dat toepassen in deze regio? Dat
is interessant. Amsterdam kijkt ook naar New
York. Elk idee begint ergens en daar geef je
je eigen kleur aan. Met behoud van het eigen
karakter; de ziel van je bedrijf moet overal te23

rugkomen. Dat maakt jou als ondernemer of
als inwoner tot wie je bent.”

“Onze maatschappij mag socialer
worden, opener en eerlijker”
Jesper: “Westfriesland mag een regio worden
die bekend staat om zijn kansen voor jongeren. Waar creatie en talent tot hun recht komen
en er goede woningen zijn voor starters. Onze
kernwaarden zijn sociaal, betrokken, karakter.
Dat is waar wij voor staan en wat wij in ons
werk naar buiten willen laten komen. Dat mag
ook gelden voor de regio.”
Shaun: “Onze maatschappij mag iets socialer
worden, opener en eerlijker. Ons incasseringsvermogen is het laatste jaar enorm op de proef
gesteld. Daar kunnen we van leren. We zijn
allemaal mensen en moeten met elkaar door.
Waar je dan ook woont in de regio. De politiek
biedt een steeds breder maatschappelijk podium door nieuwe partijen. De versplintering
van partijen kan goed zijn voor onze idealen
voor de toekomst. De WBG heeft daar een
belangrijke voortrekkersrol bij. Om verbinding
te leggen tussen ondernemers en politiek, continue met elkaar in contact te blijven en elkaar
te helpen waar het kan.”

“Werkgelegenheid voor jong talent en
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt”
Deze rasechte Rotterdammer raakte ‘verdwaald’ in Noord-Holland. Via Hoofddorp
kwam hij steeds een stukje verder naar het
Noorden. Inmiddels woont en onderneemt
hij al 15 jaar in Westfriesland waarbij zijn
blik ver over de grenzen reikt, de wereld
rond. Hij ziet kansen op het gebied van productie, personeel en begeleiding, bereikbaarheid, online werken en internationaal
succes.
“Ons bedrijf biedt technische innovaties. Van
mobile broadcast apparatuur voor o.a. BBC
en Discovery tot trapliften om ervoor te zorgen
dat je zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.
Ons bedrijf is internationaal georiënteerd. Het
staat in Westfriesland, maar had net zo goed
in Rotterdam kunnen staan. De verandering
die ik wens is vooral Europa breed en heeft te
maken met de supply chain.
Onze trapliften bestaan uit onderdelen die
zoveel mogelijk zelf of in Nederland worden
geproduceerd. Echter ontkom je er niet aan om
voor een aantal onderdelen afhankelijk te zijn
van China. Omdat we al decennia lang alles
in China hebben laten maken, bestaat onze
eigen maakindustrie bijna niet meer en zijn wij
veel te afhankelijk van Azië. Veel bedrijven
hebben daar last van. Een hogere importheffing op goederen uit Azië is nodig en levert
tegelijkertijd geld op voor het opzetten van een
milieuvriendelijke Europese maakindustrie.

“De supply chain moeten we naar
Europa en Nederland halen”
We moeten ervoor zorgen dat er veel meer in
Europa en Nederland wordt geproduceerd. Zodat we niet meer afhankelijk zijn van een schip
dat vast ligt in het Suez kanaal of de luchtvaart
die drie keer zo duur is geworden. We kunnen
het hier echt wel, dat laten wij zien, maar ook
bij ASML in Brabant bijvoorbeeld maken we
hele mooie machines waarmee andere bedrijven zoals Samsung en Intel chips maken.
Maar die gaan vervolgens allemaal naar India,
Amerika en China en blijven niet in Europa.

“Een proeftijd van vier
weken is te kort”
Goede mensen vinden is een ander belangrijk
punt. Ik heb 35 man personeel, allemaal uit
Westfriesland. We zijn vaak op zoek naar assemblagemedewerkers. Iedereen kan dat werk
doen en toch is het moeilijk ze te vinden, ook
via de UWV. Ook weten veel mensen die aan
het werk kunnen, ons niet voldoende te vinden. Ontslagen worden en gedurende langere
tijd thuiszitten heeft een hele grote impact op
mensen. Een proeftijd van vier weken is te kort
om te wennen en te ontdekken of ze bij ons
passen. Dat maakt het risico erg groot. Als ze
zich daarna ziek melden moeten we ze tot een
half jaar doorbetalen. Mensen worden te weinig gestimuleerd om van de bank af te komen.
Ze hebben alles, maar worden niet blij van dat
thuiszitten. Je wordt blij als je kunt deelnemen
aan de samenleving en aan het werk kan.
Maar dan moet daarin wel de knop om en dat
red je niet in vier weken.

“Hier liggen veel kansen
voor jong talent”
We hebben ook hoger opgeleid personeel in
dienst, vaak vanuit stage of een afstudeerplek
van opleidingen zoals Hogeschool InHolland.
Toen ik het bedrijf begon in 2011, draaide het
op mij en op stagiaires. Wij bieden veel kansen
voor jong talent. Op technisch gebied ontwikkelen we ons heel breed; electronica, apps,
websites, maar ook verspaning. We hebben
de nieuwste high tech machines staan waarmee je mag werken. Dat trekt jonge mensen
aan. Heel mooi als je geïnteresseerd bent in
techniek.

“Overheid kan met subsidies
en coaches werkgelegenheid
helpen creëren”
Door onze traplift internationaal in de markt te
zetten, schalen we op en creëren we werkgele24

Naam: Dennis Vroegindeweij (46)
Thuis: in Hensbroek
Werk: directeur-eigenaar Devi-Comfort en
Devi-Stairlifts in Obdam
Gemeente: Obdam

“Made in the Netherlands
is een goed merk”

genheid. Oók voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt. Zou leuk zijn als de
overheid daarbij zou helpen met subsidies of
coaches. Om aan de ene kant productie op te
schalen en aan de andere kant mensen die nu
thuiszitten aan het werk te helpen.

“De gemeente wil de handen niet
branden aan commerciële bedrijven”
Werksaam, UWV en WBG helpen ons wel
aan nieuwe contacten. Maar we lopen te veel
zelf het risico. Misschien heb ik niet het juiste
netwerk, maar het lukt mij niet daarmee verder
te komen. Via de gemeente kon ik bij een ambtenaar terecht waar het vraagstuk precies bij
moet passen. Als de vraag er maar een beetje
buiten valt dan gebeurt er niets. Ze willen hun
handen niet branden aan privileges voor commerciële bedrijven.

“Alle industrieterreinen moeten
een goede busverbinding hebben”
Bereikbaarheid naar ons bedrijventerrein De
Braken is een probleem. Naar Obdam is een
prima treinverbinding, maar vanaf daar moet
je 20 minuten lopen. Hier is geen bushalte.
Alle industrieterreinen zouden toch een goede
busverbinding moeten hebben. Die bus hoeft
alleen ’s ochtends en ‘s avonds twee keer te
rijden. De faciliteiten op het bedrijventerrein
zijn wel goed. We hebben net glasvezel, snel
internet en veel zonnepanelen.

“Made in the Netherlands
is een goed label”

“Voor toeristen, ook uit Nederland
zelf, is hier genoeg te zien”

Westfriesland heeft mooie bedrijven. Het
staat bekend om zaadveredeling en tulpen,
maar ook zaken zoals de GPS systemen die
op een trekker zitten en nu onze trapliften. Ik
zie veel kansen in de zaadveredeling. Op de
wereld moeten steeds meer monden gevoed
worden en graag op een zo goedkoop mogelijke manier die het milieu zo min mogelijk
belast.
Westfriesland niet zo zeer, maar Nederland in
zijn geheel is wel vooruitstrevend in het zich
laten zien over landsgrenzen heen. Als er op
een doos ‘Made in the Netherlands’ staat,
wordt dat goed ontvangen. Het buitenland
heeft goede associaties met Nederlandse
producten.

Voor toeristen, ook uit Nederland zelf, is hier
genoeg te zien. Je stapt op de fiets en bent zo
in het weiland. Die natuur heb je rond Rotterdam niet, daar vind je vooral industrie, rook en
schoorstenen.
Het leven hier is fantastisch hoewel huizen
voor jongeren wel duur zijn. Dat is de markt en
volgens mij een probleem van alle generaties
die voor het eerst een huis willen kopen.

“Online werken is veel efficiënter”
Wij doen veel online. Trainingen, meetings, bestellingen. We zijn ook monteur op afstand. Via
team viewer kunnen we overal ter wereld meekijken en bijsturen. Wij hadden het allemaal
al klaar, Covid heeft ons het laatste zetje gegeven. Het zal grotendeels zo blijven. Minder
reizen is slecht voor de luchtvaart, maar werkt
veel efficiënter. Voor het sociale contact moet
je wel vervangende dingen doen. Elk jaar een
dealermeeting van een paar dagen. Dan nemen we ze mee de bloemenvelden in, langs de
molens en gaan we samen een biertje drinken.
We hebben er een prachtig gebied voor.
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“Soms mogen we wat langer
nadenken voor we beslissen”
Mijn droom voor de toekomst is om iedereen
die nu thuis op de bank zit aan het werk te
krijgen. En om zo groen mogelijk te produceren. Liefste alles op zonne-energie. Maar eerst
moeten we goed nadenken over wat we nodig
hebben voor de toekomst. Soms mogen we
wat langer nadenken voor we beslissen. De
WBG start daartoe goede initiatieven. Als je
met bedrijven samen de schouders eronder
zet, gaat alles uiteindelijk sneller.”

Tom de Wit:
“Ook gemeentes moeten meegaan met de tijd”
In 2013 nam Tom de Wit samen met zijn
neef Nick Dirk de Wit Mode over hun vaders. 2000 m2 dames- en herenmode. Met
85 medewerkers zijn zij een belangrijke
werkgever voor de regio. Met grootse uitbreidingsplannen. Want hun different world
of fashion staat voor beleving. Een belangrijke factor in de huidige vrijetijdseconomie.
Dat vraagt ook van Westfriesland de nodige
aanpassing.

aan omzet op via internet. Nu we weer open
zijn valt dat meteen terug naar 10%. Dat is nog
steeds de moeite, maar het moet wel een additionele omzet blijven. We doen er alles aan om
klanten naar de winkel te trekken. Onze kracht
ligt in de fysieke winkel.

Hoewel de snelle online ontwikkelingen anders
doen vermoeden, verdwijnt winkelen nooit uit
het straatbeeld. Daar is Tom van overtuigd.
Maar het moet wel met de tijd meegaan, inspelen op trends en behoeftes van het publiek.
Dat begint bij een warm onthaal, enthousiasme en een goed product. Vanuit het familiebedrijf heeft Tom geleerd snel en efficiënt goede
randvoorwaarden te scheppen. Daar hebben
gemeentelijke instanties nog wel een slag in te
maken.

Onze klanten komen vooral uit Westfriesland,
maar vanaf 2013 is de klandizie van buitenaf
exponentieel gegroeid. Van Alkmaar, Schagen,
Den Helder, Zaandam, Purmerend. Mede door
de leegstand daar zoeken mensen het verderop en voor onze service en beleving willen
mensen wel een stukje rijden. Uit onderzoek
bleek dat onze klanten van buiten Westfriesland gemiddeld 30 tot 40 minuten in de auto
zitten.

“Gemeentelijke instanties moeten
meer meegaan met de tijd”

Naam: Tom de Wit (35)
Thuis: met zijn gezin in Bovenkarspel
Werk: eigenaar Dirk de Wit Mode in Bovenkarspel
Gemeente: Stedebroec

“Voor goede service en beleving
willen mensen wel een stukje rijden”

“Beleving, bereikbaarheid en
parkeergelegenheid is bepalend voor
het voortbestaan van winkelen”

“Wij anticiperen altijd op wat er komen gaat.
Door verbouwing en de aankoop van buurpanden. Omdat een different world of fashion ruimte vraagt. Winkelen wordt steeds meer een
vrijetijdsbesteding. Mensen gaan er graag op
uit naar dergelijke winkels, juist in kleine dorpjes. Naast ons kledingaanbod bieden we ook
evenementen; een high tea, avonden speciaal
voor heren of dames, een modeshow voor het
hele gezin. Daarbij hoort ook een stukje horeca, koffie, appeltaart, smoothies. We bieden
onze klanten gezelligheid.

Naast de beleving, zijn de winkels in de omgeving, de bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden, bepalend voor ons succes. We zitten
in een winkelkern die al van oudsher een groot
bereik heeft in de regio. 500 meter verderop
zit winkelcentrum Streekhof. We versterken elkaar. Een droom voor onze zakelijke toekomst
is een nog groter pand met alle faciliteiten
daarin. Drie lagen winkels en op de bovenste
laag alleen maar restaurants. Zoals de grote
shopping malls die je in het buitenland, ziet.
Met goede bereikbaarheid en ruime parkeergelegenheid.

“Online verkoop moet
additionele omzet blijven”

“Drechterlandse weg mag
ook 4-baans worden”

Ook online pakken we die ruimte. Onze webshop is er om te verkopen, maar vooral om
onze online bereikbaarheid te vergroten, in
Noord-Holland en zelfs in heel Nederland.
Tijdens de lockdown vingen we zo’n 20-25%

Qua bereikbaarheid is de nieuwe weg tussen Hoorn en Enkhuizen een vooruitgang.
Zou mooi zijn als de Drechterlandse weg ook
4-baans wordt. Onze medewerkers komen
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“Wettelijke procedures
kunnen een stuk korter”
vooral uit Westfriesland, maar ook uit De Rijp,
Purmerend, Assendelft, Blaricum zelfs.
De treinverbinding vanuit Grootebroek naar
Amsterdam is super. Vanaf Alkmaar, Heerhugowaard, Schagen naar hier is de verbinding
niet zo denderend. Medewerkers die daar wonen pakken dan toch de auto.

bestemmingsplan moet 6 weken ter inzage
liggen. Dat is niet meer van deze tijd. Als je
dergelijke projecten via een app kunt bekijken,
dan moet twee weken voldoende zijn. Wetgeving vraagt tijd, maar door samenwerking
en duidelijke afdelingen kunnen processen
sneller.

“Leegstand gaat ten koste
van de aantrekkingskracht
van de binnenstad”

“Gemeenten faciliteren
verduurzaming niet voldoende”

Ten opzichte van steden zoals Enkhuizen en
Hoorn trekken wij steeds meer bezoekers. De
leegstand in de binnenstad gaat ten koste van
de aantrekkingskracht. Daar komt bij dat een
winkelcentrum alles onder één dak biedt en er
ruime parkeergelegenheid is. Kijk naar Middenwaard in Heerhugowaard, dat is een sterk
winkelcentrum.

“Maak sociale huurwoningen
in leegstaande gebouwen”
Om de leegstand op te lossen kunnen de
gemeenten sociale huurwoningen maken in
leegstaande gebouwen in winkelstraten. De
woningnood is hoog. Drie jaar geleden kochten we het pand schuin tegenover ons. Voor
parkeerplaatsen en zes appartementen. Die
woningen zijn binnen no time verhuurd aan
jongeren van midden 20. Zij hebben wel een
baan maar kunnen geen woning kopen omdat
het aanbod boven budget ligt. Begin 2022
worden de appartementen opgeleverd. Westfriesland heeft behoefte aan meer van dit soort
projecten.

Voor verdere uitbreiding hebben we recent
het pand van Van den Mosselaar gekocht. In
die vernieuwing zit ook stukje duurzaamheid.
Verpakkingsmateriaal gaat straks over op
papier. Alle verlichting gaat over op led, gas
wordt vervangen door andere energiebronnen,
op parkeerterreinen komen laadpalen, op het
dak zonnepanelen. Het initiatief voor verduurzaming ligt vooral bij de ondernemer. De gemeente faciliteert dit nog onvoldoende. Subsidies zijn er wel, maar de potjes zijn snel leeg.

“Voeg de 7 Westfriese
gemeenten samen tot 3”
Ook daarin zou samenwerking goed zijn. De
7 Westfriese gemeenten samenvoegen tot 3.
Met ieder een eigen discipline waardoor zaken
sneller worden afgehandeld. Fysieke locaties
zullen we niet missen, we doen alles online.
Kleinere zaken die snelle actie vragen, worden
via de Fixi app goed opgepakt. Denk aan het
snoeien van een boom die hinder geeft of een
gevaarlijke situatie op straat. Zo’n app verlaagt
de drempel om iets te melden, dan is de gemeente gewoon heel dichtbij.

“Zes weken inzage voor een
bestemmingsplan is veel te lang”

“De horeca is een
ondergeschoven kindje”

De gemeente staat er wel voor open, maar de
procedures zouden veel sneller kunnen. Een

Veel jongeren gaan naar de grote stad omdat
ze denken dat daar de kansen liggen. Dat klopt
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deels wel maar is heel brancheafhankelijk.
Hier zijn ook veel banen en volop faciliteiten. Ik
ben hier opgegroeid en studeerde in Amsterdam. Door de prima verbinding hoefde ik niet
op kamers. Je bent hier van alle gemakken
voorzien als het gaat om recreatie, sport, scholen. Alleen de horeca in Westfriesland is een
ondergeschoven kindje. Op het Streekplein is
wel ruimte voor vier restaurants met terrassen.
Het kan elkaar alleen maar versterken. In de
steden is wel veel horeca, maar daar zijn weer
weinig parkeerplaatsen. Als je echt culinair wilt
eten of een verwarmd terras wilt bezoeken,
ga je al snel richting grotere steden. Het kan
ook hier, meer goede restaurants en kroegen
die bereikbaar zijn met de fiets, lopend en met
de boot en winterterrassen, met heaters en
kleden.

“De gemeente mag meer
aandacht hebben voor lichamelijk
en geestelijk welzijn”
Privé vind ik beweging en gezondheid heel belangrijk. Je lichamelijk en geestelijk fit voelen,
gun ik iedereen. Er zijn veel ondernemers die
kampen met psychische problemen. Aandacht
voor lichamelijk en geestelijk welzijn mag meer
vanuit de gemeente worden gefaciliteerd. Voor
volwassenen, maar ook voor kinderen. De
toekomst begint bij hen en daar heeft iedereen
profijt van.”

Esther Herber:
“Focus op talentontwikkeling
De Utrechtse Esther en haar echtgenoot
Bob begonnen 14 jaar geleden met Chair
Supply in Hoorn. Deze zakelijke stap naar
Westfriesland groeide uit tot 706 Seating
Group waar ze met 52 medewerkers bouwen aan de toekomst van zitten én van
talentontwikkeling en duurzaamheid. Esther
werpt als buitenstaander een frisse blik op
Westfriesland.
“Een paar dingen vallen mij op. Westfriezen
hebben een enorme arbeidsethos en zijn oneindig loyaal. Valt er een arm af dan nog verschijnen ze op het werk. Er is echter ook een
andere kant.

“Een cursus, wanneer moet
ik die dan terugbetalen?”
Wij bieden een opleidingsprogramma aan onze
medewerkers. In het magazijn werken 8 nationaliteiten. Om elkaar goed te begrijpen, komt
er iedere woensdag een lerares om Nederlandse les te geven. Iedere werknemer mag
ook cursussen en trainingen volgen. Niet altijd
per se werk gerelateerd. Wil je Italiaans leren
of taarten leren bakken, prima. Werknemers
vragen dan vaak: wanneer moet ik dat dan
terugbetalen en hoe lang moet ik dan bij het
bedrijf blijven etc.

“Er zit vaak wantrouwen
bij de werknemers”
Wat we ook aanbieden, er zit altijd een soort
wantrouwen in. Ze geloven in eerste instantie
niet dat wij dat écht in ze willen investeren. Dat
past wel bij de Westfriese gedachte: doe maar
gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar ze
zijn de investering waard. Veel studies geven
we ook in het bedrijf, onder werktijd. Ik heb ervoor gestreden dat iedereen bij ons mag worden waar hij van droomt. Dat is even wennen
voor ze.

“Blije medewerkers zijn
productieve medewerkers”
Waarom we dit doen? Omdat ik het belangrijk
vind dat mensen écht gelukkig zijn. Blije medewerkers zijn productieve werknemers en dat
is weer goed voor het bedrijf. Samen maakt
sterk, daar geloof ik in. Dat mes snijdt aan
twee kanten.

“Train medewerkers op
hun competenties”
Ik zie deze aanpak weinig terug bij collega-ondernemers. Focus op talentontwikkeling is
een unique selling point. Wij werken met een
bepaalde methode waarbij iedere medewerker
een test doet van 25 vragen. Daaruit komt naar
voren waar competenties en ontwikkelpunten
zitten. Die competenties vergroten we uit en
zetten we in.

“Westfriesland verdient meer
focus op talentontwikkeling”
We focussen niet op wat je niet leuk vindt of
wat er niet in zit. We zetten je dus ook niet op
een afdeling waar competenties nodig zijn die
je niet hebt. Iedereen weet dat ook van elkaar.
Wij ondervinden in de praktijk dat het werkt.
Ik zou dat graag bij meer Westfriese bedrijven
willen zien.

“Zorg dat je de jeugd bindt én boeit”
Ook de jeugd gaat me aan het hart. Jongeren
trekken vaak weg naar de stad. Het is belangrijk dat je ze houdt en bindt, maar ook dat je
ze boeit. Dat je ze al van jongs af aan kansen
biedt. Het zou mooi zijn als ze zich binnen hun
eigen regio kunnen ontwikkelen.
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Naam: Esther Herber (54)
Thuis: met Bob in Utrecht
Werk: eigenaar van 706 Seating Group
Gemeente: Hoorn

“Gelukkige werknemers zijn
productieve werknemers”

“Maak opleidingen binnen
Westfriesland toegankelijk
voor iedereen”
Het stoort me dat een opleiding waar je leert
ondernemen vaak privé betaald moet worden. Velen kunnen dat niet betalen en het is
moeilijk om een lening te krijgen. Daardoor
gaat veel ondernemerstalent verloren. Zo’n
opleiding moet in de eigen regio toegankelijk
worden voor iedereen, ongeacht je geslacht,
achtergrond, nationaliteit. Kijk waar de talenten
zitten, help ze dat te vergroten en creëer een
plek voor iedereen. Daarmee bind en boei je
de jongere generatie.
Hierin is een rol weggelegd voor gemeentes én
ondernemers samen. Ik help graag om onderwijs in de eigen regio op te starten.

“Laten we werken aan
meer gelijkheid”
Het begint al bij het basisonderwijs. Het verbaast me hoe meisjes op de kleuterschool nog
steeds in de poppenhoek worden gezet en jongens de bouwblokken krijgen. Als je als meisje
zegt dat je geen prinses wilt worden maar CEO
dan vragen ze de ouders wat er mis is. Hierin
hebben we in Nederland nog een slag te slaan.
Werken aan gelijkheid.

“Werk Westfriesland
breed aan gelijkheid”
Dat zien we ook intern. Als je op tv ziet welke
wereldoorlogen worden uitgevochten, dan is
het knap dat wij met al deze nationaliteiten zo
goed samenwerken. Maar ook daar investe-

ren we in. Samen sporten, samen eten, samen
ontwikkelen. Wat je niet kent kun je als bedreigend ervaren. Daarom zorgen wij ervoor dat
iedereen elkaar en elkaars cultuur leert kennen. We moeten het samen doen. Ik kan een
prachtig verhaal houden, maar als die jongens
die stoelen niet in elkaar zetten, dan gebeurt
er niks.
Die gelijkheid creëert begrip en verbinding. Wij
zijn klein begonnen, maar je kunt het ook uitrollen binnen een gemeente en binnen Westfriesland.

“Huisvesting voor arbeidsmigranten
verdient extra aandacht”
Die gelijkheid moet ook gelden voor huisvesting. Mensen uit Hongarije en Polen wonen op
campings, met meerdere gezinnen bij elkaar.
Dat is geen gezonde situatie. Ze krijgen het
niet voor elkaar om een hypotheek te krijgen en gaan vaak terug naar hun land. Dat is
verlies van goede arbeidskrachten en dat gat
wordt niet opgevuld door mensen uit de regio.
Wat kunnen we hieraan doen? Hoe ver moet
je als werkgever gaan? Moeten wij huizen voor
ze kopen? Daar moeten we het met elkaar
over hebben.

“Laat mensen kijken in je bedrijf
en deel waar je tegenaan loopt”
De bedrijvigheid in deze regio verdient meer
exposure en kennisuitwisseling. Westfriezen zijn bescheiden, ze hoeven niet op de
voorgrond. Maar ze hebben veel te brengen.
Wij hadden geen betere plek voor ons bedrijf
kunnen vinden, hebben absoluut de hoofdprijs
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in de lotto. Ook in de samenwerking met de
gemeente Hoorn. Maar kennisdelen lijkt lastig.
Doe een Tour de Branche. Laat mensen kijken
in je bedrijf en deel waar je tegenaan loopt.
Je kunt van elkaar leren, ook buiten de eigen
branche.

“Duurzaamheid zit in spullen,
maar ook in mensen”
Een ander belangrijk punt is duurzaamheid.
Hier werken we hard aan. Als we stoelen
leveren, nemen we de oude mee om op te
knappen en weer in het circuit te brengen. We
maken stoffering van 100% petflessen. Met
een matrassenfabriek in Westfriesland doen
we proeven om oude matrassen te verwerken
in zittingen voor stoelen. Duurzaamheid is ook
zuinig met elkaar omgaan. Mensen die buiten
de boot vallen in het arbeidsproces opleiden
en een plek geven.

“Productie dichter bij huis creëert
duurzaamheid en werkgelegenheid”
Het transport van onderdelen via zeecontainers is verre van duurzaam. Door Covid zie je
weer hoe afhankelijk we zijn van het buitenland. De prijzen liggen nu krankzinnig hoog.
Op zich is het een goede ontwikkeling voor Europa. Ook in Westfriesland liggen mogelijkheden. Laten we kijken hoe we bepaalde processen zo kunnen veranderen dat we de productie
dichtbij huis brengen en mensen hier aan het
werk krijgen. Door middel van opleiding, kennisdeling en subsidies. Door samenwerken,
inspireren en van elkaar leren. De verhalen
liggen naast de deur, dat is juist zo leuk!”

Bas Koeten:
“We leven te veel op ons eigen eilandje”
Bas Koeten is geboren en getogen in Westwoud. Al 12 jaar onderneemt hij ook vanuit
Westwoud van waaruit hij met zijn team elk
onderdeel van een succesvol autorace-evenement verzorgt. “Het centrum van de
wereld,” noemt hij zijn standplaats. Het is
maar net hoe je het bekijkt. Zo beziet Bas
Westfriesland vanuit een helicopterview.
“Westfriezen zijn aanpakkers; niet lullen, maar
poetsen. Dat is in heel de wereld bekend. Ik
zit hier op mijn plek met die mentaliteit. Mijn
business gaat 24/7 door dus ik heb die aanpakkers nodig. We opereren wereldwijd, maar
dat kan ik vanuit hier prima regelen. Mensen
van buitenaf zeggen wel eens dat we in een
uithoek zitten, voor ons is Westwoud het centrum van de wereld. Als je de juiste lijntjes aan
elkaar verbindt en een goede mix maakt tussen digitaal werken en sociaal ontmoeten, kan
Westfriesland het episch centrum zijn voor alle
bedrijvigheid.

“We denken vaak dat we het
allemaal wel weten”
Juist in die verbinding valt nog veel winst te
behalen. Westfriezen zijn koppige mensen. We
denken dat we het allemaal wel weten en gaan
door zoals we het deden. Terwijl er zo veel
kansen liggen. We mogen met elkaar meer
openstaan voor nieuwe dingen.

“We mogen veel meer aan elkaar
vragen en van elkaar leren”

Naam: Bas Koeten (43)
Thuis: met gezin in Zwaag
Werk: eigenaar van Bas Koeten Racing in
Westwoud
Gemeente: Drechterland

Ondernemers hebben behoefte aan voorlichting, een duidelijk plan en antwoord op de
vraag: what’s in it for me? Dan staan ze meer
open voor nieuwe technieken, werkwijzen,
duurzaamheid. Maar waar halen we die kennis? Bij actieve ondernemersverenigingen en
bij elkaar. Nu houdt iedereen het nog te veel
achter eigen deuren. We mogen veel meer aan
elkaar vragen en van elkaar leren. Samen een
platform creëren waar we makkelijk antwoorden kunnen vinden. Zonder een laagdrempe30

lige ingang, schuiven ondernemers dingen die
onbelangrijk lijken voor zich uit. Zo van: laat
maar, het gaat wel goed zo.

“Duurzaam Ondernemersloket is
een mooi praktijkvoorbeeld”
Het Duurzaam Ondernemersloket dat onlangs is opgericht, vind ik een mooi praktijkvoorbeeld. Het voorziet in de behoefte van
ondernemers aan ondersteuning bij energiebesparing en andere verduurzaming. Zo zijn er
veel meer thema’s waarin Westfriesland mee
moet willen veranderen. Gecentraliseerd voor
en door ondernemers en van daaruit breder
trekken, om deze regio op de kaart zetten. Ook
als het gaat om het aantrekken van toeristen.
Om geld naar binnen te halen. Vreemd geld
maakt rijk.

“Iedereen leeft op zijn
eigen eilandje”
We zien in Westfriesland soms onvoldoende wat we hier hebben. Iedereen leeft op zijn
eigen eilandje. Ondernemers en inwoners
mogen ons gebied op de juiste waarde schatten en daarmee naar buiten treden, campagne voeren. Als je Westfriesland op de kaart
wilt zetten, moet je laten zien wat we hebben
en wat we kunnen. Ideeën en bedrijven aan
elkaar koppelen. Dat moet uit de ondernemers
zelf vandaan komen, maar dan moeten we
elkaar wel weten te vinden. Verbinding creëert
draagvlak binnen onze gemeenschap en vergroot de aantrekkingskracht van de regio.

“Veel van wat we van ver halen,
hebben we ook in Westfriesland”
Waarin zijn wij nu zo uniek? Wij geven onszelf
niet snel een schouderklopje. We mogen elkaar als ondernemers ook wat vaker een compliment geven.
Kijk eens om je heen, bij de buurman. Seed
Valley is op wereldniveau uniek. Ik denk dat de

“Laten we wat meer
naar elkaar omkijken”

helft van de Westfriezen niet weet wat we hier
voor goud in handen hebben. Daarom halen
we het van ver en brengt een boot die dwars
ligt in het Suezkanaal het business model in
gevaar. We moeten ons realiseren dat veel
van wat we uit China halen, ook door een ondernemer twee straten verderop gemaakt kan
worden. Dat betekent minder transportkosten
en is een stuk duurzamer. Ik kijk ook naar de
inkoopprijs, maar we mogen verder denken.
Wat doet het met duurzaamheid? Wat doen we
met ons geld? Nu pompen we Westfries geld
naar China terwijl we elkaar juist in de regio
mogen helpen.

“Maak Westfriesland interessant
voor studenten en stagiaires”
Voor onderwijs geldt hetzelfde. We missen de
aansluiting met het hbo-niveau. Wat mij betreft
mogen die opleidingen naar Hoorn of Enkhuizen komen. Maak daar ruimte voor onderwijs
en biedt vanuit de bedrijven stageplaatsen
aan. Maak Westfriesland interessant voor
studenten en stagiaires. Om hier hun niveau
te verhogen en zo het niveau van heel Westfriesland te verhogen. Veel bedrijven wuiven
het belang van een goede stagiaire weg. Het
lijkt lastig en tijdrovend, maar als er uiteindelijk
iemand zit, dan zijn ze enorm blij. De nuchterheid, soms norsheid houdt ons tegen. Het gaat
toch goed zo? Maar die jongeren moeten iets
leren en uiteindelijk brengen zij weer brood op
de Westfriese plank, als wij met pensioen zijn.

“Gemeentes en ondernemers
mogen vaker de dialoog aangaan”
Natuurlijk ligt hier ook een rol voor de gemeenten. Regeltjes moeten er zijn, maar ze kunnen
de ondernemers wat meer actief stimuleren
en meer ruimte geven. Belangrijk hierbij is ook
weer om verbinding te maken, ga de dialoog
aan. Regels zijn er nu eenmaal en vaak ook
door onszelf gecreëerd. Mensen zeuren wel,
maar ik kom over de hele wereld en weet dat
wij het hier nog niet zo slecht hebben.

“Westfriesland een uithoek?
Welnee, hier gebeurt het”
Wat woningnood betreft zeg ik: bouw de
groenstroken niet dicht, maar ga inventief
en creatief om met leegstaande panden. Kijk
verder dan de plannen die op papier staan en
wat voor jezelf goed is. Kijk vanuit het grotere
belang. Zo is de nieuwe Westfrisiaweg ook
ontstaan: een genot. We zijn vanuit het land
goed bereikbaar. Een uithoek? Welnee, hier
gebeurt het.

“We maken het onszelf
soms te comfortabel”
Mijn wens is dat we wat meer op elkaar letten. We willen hard werken, maar mogen ook
genieten van wat er is. Kom van je eiland af
en maak verbinding. Zet in op de circulaire
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economie. Iedereen koopt maar, er is te veel
massaproductie en vervuiling. Geef het goede
voorbeeld. Dat begint al klein. Zo leer ik collega’s om in een rijtje te gaan staan voor het
handenwassen. Eerst inzepen, pas daarna de
kraan aan. Het gaat niet om die paar centen
water, maar om bewustwording. Als we taart
eten, houd ik de taartdoos en plasticjes apart
om ze bij het afval te scheiden. Laat ook eens
die auto staan en pak de fiets. We maken het
onszelf soms te comfortabel, hebben onszelf
verwend.

“Goed voorbeeld doet goed volgen”
Digitalisering maakt ons steeds asocialer. Het
is handig, maar een balans tussen online en
offline contact is nodig. Alles wat op social media staat wordt voor waar aangenomen en Big
Data bedrijven voeden mensen alleen op hun
eigen interesse. Dat heeft tot gevolg dat mensen steeds minder oog hebben voor de behoeftes en het aanbod van anderen. Ook hier
geldt: kijk om je heen. Maak eens een praatje
met mensen die je niet kent, sta open voor de
buitenlander die hier op vakantie is of zich hier
zou willen vestigen. Als je het laat zien, nemen
anderen het over. Helemaal gratis. Laten we
wat meer naar elkaar omkijken.”

SAMEN MAKEN WIJ WESTFRIESLAND FIRST
Met dank aan:
Gemeente Medemblik

Gemeente Hoorn

Ondernemers Federatie Medemblik
www.ofmedemblik.nl

Hoornse Ondernemers Compagnie
www.hochoorn.nl

Medemblikker Bedrijvengroep
www.medemblikkerbedrijvengroep.nl

Gemeente SED
Enkhuizen Onderneemt
www.enkhuizenonderneemt.nu

Bedrijvengroep
Wognum-Nibbixwoud
www.ovwn.nl

Ondernemersvereniging
Wervershoof
www.ovw.nl

Andijker Ondernemersvereniging
www.aov-andijk.nl

Bedrijvenpark WFO
www.bwfo.nl

Ondernemend Hoogkarspel
www.ondernemendhoogkarspel.nl

Gemeente
Opmeer-Koggenland
Ondernemersvereniging
Midden-Westfriesland
www.o-m-w.nl

De Koggenlandse
Ondernemersvereniging

Winkelhart Zwaagdijk
www.winkelhartzwaagdijk.nl

Tel: 0229 343 001
info@westfriesebedrijvengroep.nl
www.westfriesebedrijvengroep.nl

