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Tilburg, 28 maart 2018

Geachte meneer/mevrouw,

Namens VNO-NCW Brabant Zeeland, VICH en SBH feliciteren wij u van harte met het behalen van een zetel
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Helmond. Wij wensen uw partij veel succes met de
komende collegeonderhandelingen en vertrouwen op een ondernemersvriendelijk programma.
De economie heeft de wind weer in de rug, na acht jaar crisis. Maar net zo goed als in de afgelopen periode
staat u ook nu voor de grote uitdaging de komende vier jaar goed beleid te voeren voor ondernemers.
Zonder hen geen bloeiende, welvarende gemeente!
Namens het lokale bedrijfsleven doen wij u graag enkele (economische) suggesties aan de hand.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Bedrijven hebben behoefte aan ruimte om zich verder te kunnen ontwikkelen. Het BZOB-Oostterrein is nodig voor bedrijven met regionale groeiambities.
De infrastructuur in en rondom Helmond is nog niet optimaal. Naast verbreding van de A67 en
verbreding van de N279 – uitbreiding naar 2x2 vinden wij cruciaal – zijn ook betere Oost-Westverbindingen nodig.
Een grote opgave voor gemeenten is om de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. Help
ondernemers bij het vinden van personeel: maak de kaartenbakken inzichtelijk, verminder het
papierwerk om zij-instromers aan te nemen en breng werkzoekenden en bedrijven met elkaar in
contact.
Groene initiatieven kunnen bijdragen aan een verdere verbetering van de luchtkwaliteit in het
stedelijke gebied. Hierbij is het regionale bedrijfsleven graag gesprekspartner.
Zet het mes in overbodige vergunningen, houd de lokale lasten laag. Een goed
ondernemersklimaat gedijt immers bij een gematigde lokale lastendruk.
Houd aanbesteden simpel, maak overheidsopdrachten toegankelijk. Zorg dat de rol van de
inkooporganisatie duidelijk is, en: goed aanbesteden begint met kennis van de markt.

Veel succes gewenst in deze uitdagende én kansrijke periode. Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid tot
overleg over onderwerpen die ondernemers in Helmond raken.

Met vriendelijke groeten,
Joost Eijsbouts
Voorzitter VNO-NCW Helmond- De Peel

Philippe van Esch
Vereniging Industrieel Contact Helmond e.o.

Frits Rutten
Stichting Bedrijventerreinen Helmond
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