
Voor u ligt de eerste uitgave van Vinken-
waard Nieuws. Deze nieuwsbrief vertelt u 
alles wat u moet weten over de herstruc-
turering van het bedrijventerrein Vinken-
waard-Noord die begin 2013 van start gaat. 

Donderdag 29 maart jl. gaven wethouder 
A.L. Cardon en M.A.C. de Haan, voorzitter 
van de belangenvereniging Vinkenwaard 
(BVV), het startsein van de aanpak van 
bedrijventerrein Vinkenwaard-Noord. Zij 
ondertekenden een intentieverklaring 
waarin zij hun wil tot goede en hechte 
samenwerking uitspreken. Die samenwer-
king richt zich op de herstructurering van 
de Vinkenwaard-Noord. Dit 18,5 ha tellende 
bedrijventerrein is aan vernieuwing toe 
en moet een kwalitatieve en duurzame 
vestigingsplaats voor ondernemers worden. 

Alles wordt aangepakt. Van de entree van 
het terrein tot de parkeerplaatsen en van 
wegen, bewegwijzering, groenvoorzie-
ningen tot straatverlichting. Belangrijk 
onderwerp in de herstructurering is de 
waterberging. Bij extreme neerslag moet 
het water voldoende weg kunnen stromen. 

Hier moet zorgvuldig naar gekeken worden 
en alle partijen zijn het erover eens dat 
daar een structurele oplossing voor komt.  
Er is nog een hoop te doen. Op dit moment 
is het wachten op nog een aantal ingevulde 
enquêtes. Studenten van het Griendencol-
lege Alblasserdam hebben de ondernemers 
naar hun toekomstvisie van het bedrijven-
terrein gevraagd. Want, zegt wethouder 
Ad Cardon: “We gaan het samen doen! 
Ondernemers op Vinkenwaard-Noord moe-
ten kunnen meepraten.” De gemeente en 
de belangenvereniging nemen voldoende 
tijd voor deze enquête en verwerken deze 
gegevens vervolgens in een zogenaamd 
beeldkwaliteitplan. In dit beeldkwaliteit-
plan staat hoe het bedrijventerrein eruit 
moet gaan zien. Het plan bevat tevens alle 
onderzoeken voor het college, de raad, de 
belangenverenigingen en de ondernemers. 
Het is de basis voor het bestek en alle 
tekeningen. Met het beeldkwaliteitplan 
committeren alle partijen zich aan het 
project zodat aan het einde van het jaar 
de defi nitieve besluitvorming kan plaats-
vinden over alle uiterlijke en inhoudelijke 
zaken van de herstructurering van bedrij-
venterrein Vinkenwaard-Noord. In de vol-
gende nieuwsbrief gaan we dieper in op de 
wensen en ideeën van de ondernemers die 
uit de enquête naar voren gekomen zijn. 

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen 
aan een van de projectgroepen. Wij gaan 
uit van een betrokken en prettige samen-
werking !

Wethouder Ad Cardon: “Focussen op wat kán”
Na de ondertekening van de intentiever-
klaring op 29 maart presenteerden het 
gemeentebestuur van Alblasserdam samen 
met de belangenvereniging Vinkenwaard 
(BVV) de plannen voor bedrijventerrein Vin-
kenwaard- Noord. Wethouder Ad Cardon 
wil veel moeite steken in het creëren van 
betrokkenheid. “De eerste reacties na de 
presentatie zijn positief. We gaan ons rich-
ten op dat wat kán en niet op wat verboden 
is.” Twee recente onderzoeken geven aan 
dat Alblasserdamse ondernemers goed te 
spreken zijn over hun gemeentebestuur. 
“De opknapbeurt van Vinkenwaard-Noord kan die verstandhouding alleen maar ten 

goede komen, daar gaan we voor zorgen.” 

Uiteraard moet volgens Cardon de liefde 
wel van twee kanten komen. “Het geld 
dat beschikbaar is, wordt gebruikt voor 
de openbare ruimte. Het parkeren moet 

Vult u a.u.b. de enquête nog in? 
Deze is van groot belang voor het 
verdere verloop van de herstructurering. 
Wij vernemen graag uw mening.

bijvoorbeeld veel beter worden gestruc-
tureerd. En de waterberging krijgt veel 
aandacht. Van de ondernemers verwachten 
we dat ze op hun eigen erf waar mogelijk 
verbeteringen aanbrengen, bijvoorbeeld 
wat betreft opslag van goederen. Zo moet 
een eind komen aan de verrommeling 
waarvan nu soms sprake is.”  

Op de hoogte blijven?
Heeft u deze eerste uitgave van Vinken-
waard Nieuws niet persoonlijk ontvangen 
maar wilt u dat wel? Mail dan uw NAW 
gegevens door naar 
m.speelman@alblasserdam.nl. 
Wij hechten aan duurzaamheid. Wilt u 
deze nieuwsbrief liever digitaal ontvan-
gen? Geef dan uw emailadres op. U kunt 
dan meteen doorgeven of u wilt deelne-
men aan een van de projectgroepen.
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“Het heeft ons al vier nieuwe leden opge-
leverd”, zegt Maurits de Haan als voorzitter 
van de belangenvereniging Vinkenwaard 
over de start van de herstructurering van 
Vinkenwaard-Noord. De 38-jarige direc-
teur van Abr. De Haan Logistics zal echter 
pas tevreden zijn als het project met goed 
resultaat wordt afgesloten. “Ik heb onze 
leden er al op gewezen dat het een zaak 
van lange adem is. In de afgelopen jaren is 
het bedrijventerrein Vinkenwaard verwor-
den tot een rommelig gebied. Er is veel 
achterstallig onderhoud op het eigen erf 
en in de openbare ruimte. Dat kun je niet in 
een maand tijd herstellen. Maar we zijn erg 
blij dat de gemeente positief is ingesteld. In 
het verleden waren burgemeester en wet-
houders wel eens een beetje onzichtbaar 
voor ons, maar de laatste jaren is er goed 
contact. We hebben regelmatig overleg. We 
begrijpen dat niet alles op stel en sprong 
kan, maar we constateren ook dat de tijd 
van alleen maar beloven nu voorbij is.”

Volgens De Haan moet de nadruk komen te 
liggen op de Voltastraat en Ampèrestraat. 
“Ik denk dat er aan de Edisonweg niet 

zoveel hoeft te gebeuren. Ja, de kruisingen 
moeten wel worden verbeterd. Ik ga ervan 
uit dat alle bedrijven tijdens de uitvoering 
van de werkzaamheden goed bereikbaar 
blijven, al zal er allicht enige overlast zijn. 
En zoals we in de Alblasserwaard zeggen: ’t 
mot warren, wil ‘t reeën.”

Sociale controle
De combinatie van gemeentelijke inspan-
ningen en de inbreng van de ondernemers 
zelf, ziet Maurits de Haan met vertrouwen 
tegemoet. “Het kan geen kwaad dat on-
dernemers van tijd tot tijd goed naar hun 

eigen pand en eigen erf kijken. Wat mij be-
treft mag er ook een soort sociale controle 
ontstaan, bijvoorbeeld doordat onderne-
mers elkaar aanspreken over rommel. Zo 
kan een domino-effect ontstaan. Als je ziet 
dat je buren hun zaken opknappen, wil je 
niet achterblijven.” De enkele woningen in 
het gebied blijven bestaan. Dat is trouwens 
ook het uitgangspunt bij de gemeente. 
Hetzelfde geldt voor de kerk: “Als we geen 
last van elkaar hebben, is er geen enkele 
reden om daar verandering in te brengen. 
Leven en laten leven”, besluit de voorzitter 
van belangenvereniging Vinkenwaard.

Word lid van de Linkedin groep van de 
Belangenvereniging Vinkenwaard
Ga naar http://www.linkedin.com/groups/
Belangenvereniging-Vinkenwaard-4381691 om u 
meteen aan te melden. 

Maurits de Haan

Projectleider
Cler Sels van de gemeente Alblasserdam is 
de projectleider van Vinkenwaard-Noord. 
Als projectmanager en directievoerder van 
de afdeling Buitenruimte is hij aanspreek-
punt voor de betrokken partijen. Cler Sels is 
te bereiken via c.sels@alblasserdam.nl 
of telefonisch op 078-7706018 en 
06-18307756.

Cler Sels

Voorzitter BVV Maurits de Haan: 
’t Mot warren, wil ‘t reeën’

Cler Sels

Advies- en ingenieursbureaus 
Oranjewoud en Arcadis gaan de 
herstructurering van 
Vinkenwaard-Noord vormgeven. 

Oranjewoud presenteert na de 
zomervakantie het beeldkwaliteitplan. 
Arcadis buigt zich over de waterber-
ging. Voor Vinkenwaard is drie hectare 
waterberging gewenst, zodat bij hevige 
regenval het water goed weg kan.

Colofon
Vinkenwaard Nieuws is een uitgave van de 
gemeente Alblasserdam.
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