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Suggestie 5        
      

 
constaterende dat: 

• Voor ondernemers is het vestigingsklimaat cruciaal; 
• Economische groei staat of valt met het aanbod van nieuwe en bestaande bedrijventerreinen; 
• Het is een publieke taak van de gemeenten om te faciliteren en, waar mogelijk, stimuleren van 

de economie; 
• Gemeenten zijn primair zelf aan zet voor het bieden van optimale randvoorwaarden voor 

plaatselijke ondernemers (bestaand en nieuw); 
• De gemeenten binnen het SGE werken samen bij het bieden van huisvestingsmogelijkheden 

(inclusief uitbreiding) op bedrijventerreinen, kantoorlocaties en in winkelgebieden als ‘waren 
we 1 gemeente’; 

• In het Verstedelijkingsakkoord is afgesproken, dat we de komende jaren voldoende 
werklocaties creëren. 

 
overwegende dat:  

• De schaalsprong in onze regio zal leiden tot een enorme groei in de vraag naar 
bedrijventerreinen; 

• Er in alle gemeenten binnen het SGE nauwelijks of geen aanbod meer is van nieuwe en 
bestaande bedrijventerreinen; 

• De noodzaak tot het vinden of creëren van nieuwe werklocaties en het uitbreiden van 
bestaande locaties is erg hoog; 

• Als we hier op korte termijn niet in slagen, staat onze toekomst en onze welvaart en welzijn op 
het spel; 

• Economische groei is cruciaal en randvoorwaardelijk voor onze toekomst. 
  
 
en geeft het Bestuurlijk Platform van het Stedelijk Gebied Eindhoven de volgende suggestie mee:  

• Individuele gemeenten zijn primair zelf aan zet voor het bieden van optimale randvoorwaarden 
voor de lokale ondernemers. Er zijn lange wachtlijsten, maar er moet ruimte zijn voor de lokale 
ondernemer. Binnen de gemeentegrenzen willen we daarom voorrang kunnen geven aan 
lokale ondernemers die een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de regio leveren. 

• Het MKB is, samen met innovatieve startups, de motor van de economie en is cruciaal voor 
de toekomstbestendigheid van onze regio (economie). We vragen daarom om meer ruimte 
voor de kleine lokale ondernemer en startups (hubs). 

• Er is binnen het SGE een groot tekort aan bedrijventerreinen. Een enorme vraag (van klein tot 
groot), maar nauwelijks of geen aanbod. Dit leidt tot grote risico’s met betrekking tot de 
toekomstbestendigheid van onze regio en onze welvaart en welzijn. Het SGE zal alles in het 
werk moeten stellen om op korte termijn nieuwe locaties te vinden en bestaande terreinen uit 
te breiden.  

 
Ondertekening indieners met vermelding van de gemeente en de fractie: 

Regioconferentie Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) van 30 november 2022 

Onderwerp/Thema: o Algemeen 
X     Economie 
o Wonen 
o Voorzieningen en Evenementen 
o Ruimte 

Titel MKB-ers en bedrijventerreinen 
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Indiener  Gemeente  Fractie  Emailadres of telefoonnummer 
 
Fons Peeters  Oirschot  CDA  f.peeters@oirschot.nl 
Els Claassen  Oirschot  Dorpsvisie e.claassen@oirschot.nl 
Pieter van Loon  Oirschot  Sociaal  
      Progressief Oir p.vanloon@oirschot.nl 
Paul van den Biggelaar Oirschot  De Gewone Man p.vandenbiggelaar@oirschot.nl 
Marienette Wemelsfelder  Oirschot  D66  m.wemelsfelder@oirschot.nl 
Claud Leermakers Oirschot  VVD  c.leermakers@oirschot.nl  
 
 
 

 
 

 
 

  

Deze suggestie werd tijdens de regioconferentie van 30 november 2022 

aangenomen / verworpen  met  ____  stemmen vóór en  ____  stemmen tegen. 
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