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Beleidsplan 2014-2017 Waalwijkse Ondernemers Federatie (WOF)
Met trots presenteren wij u als Waalwijkse Ondernemers Federatie (WOF) het beleidsplan 2014-2017.
De WOF is de overkoepelende federatie van lokale ondernemersverenigingen uit de verschillende
kernen van Waalwijk, waarbij in totaal ruim 360 ondernemers zijn aangesloten.
Tal van onderwerpen uit het vorige beleidsplan van de WOF zijn inmiddels ter sprake gekomen danwel gerealiseerd. Wij willen daarom graag opnieuw de visie van MKB-ondernemers uit de gemeente
Waalwijk onder de aandacht brengen bij bestuurders en andere belanghebbenden.
Want de gemeente Waalwijk staat voor belangrijke beslissingen. De veranderingen in de huidige
economische situatie baren vele mensen zorgen. Leegstand doet geen goed aan de uitstraling
van het centrum, internetverkoop neemt hand over hand toe en door de grotere mobiliteit van
consumenten en de gewijzigde opvattingen van het publiek dreigt leegloop naar andere centra in
de omgeving.
Belangrijke aandachtspunten voor de WOF in de komende tijd zijn onder andere:
* Duidelijke regelgeving in de Detailhandelsvisie over de verkoop van producten op
Meubelboulevard Zanddonk versus de verschillende winkelcentra in Waalwijk
* Duidelijke regelgeving omtrent de verkoop van consumentengoederen door (retail)bedrijven op
lokale bedrijventerreinen
* De zorg voor een goede bereikbaarheid van Waalwijk via de A59, met voldoende af- en opritten
* Passende verkeersmaatregelen bij de ombouw van de N261, zodat de gemeente Waalwijk tijdens
de werkzaamheden goed bereikbaar blijft
* Parkeer- en tarievenbeleid in de omgeving van het centrum van Waalwijk
* Aanpak van de leegstand in het centrum van Waalwijk
* In samenwerking met de Stichting Centrum Management het aantrekkelijker maken van het
centrum door het vernieuwen van het straatmeubilair en het organiseren van evenementen.
Daarbij dienen de centra in de andere kernen de nodige aandacht te krijgen om hun
volwaardigheid te behouden
Intensieve samenwerking tussen de gemeente, investerende ondernemers, Kamer van Koophandel,
Ondernemersorganisaties als WBP voor de bedrijventerreinen en WOF voor de detaillisten, vormen
samen het krachtenveld om de dynamische positie van Waalwijk in deze regio te behouden en zo
mogelijk te verbeteren. Als WOF willen wij hier graag onze bijdrage aan leveren.
Tini Voogd,
Voorzitter Waalwijks Ondernemers Federatie
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Centrum Waalwijk
Het hoofdwinkelcentrum van de gemeente Waalwijk heeft zich
de laatste jaren per saldo niet in positieve zin ontwikkeld. Met
name de toegenomen leegstand en het vooraf betalen bij het
parkeren zijn zaken die de centrumondernemers graag anders
willen zien.
Een kans om de uitstraling van de leegstaande panden in de
Grotestraat aan te pakken, is om er tijdelijke winkels in te vestigen.
Daarnaast is er de wens van ondernemers om aan de noordkant
van het centrum, net als aan de zuidkant, achteraf betaald parkeren in te voeren.
Ook het verfraaien van de entree van het centrum, bij binnenkomst vanaf de Taxandriaweg biedt kansen. Bezoekers komen nu
het centrum binnen via een steegje, of langs het oude raadhuis.
Een opgeknapte, ruimere entree oefent op bezoekers van het
centrum waarschijnlijk meer aantrekkingskracht uit.
Een ander aandachtspunt is het opfleuren van de Grotestraat.
Door hier, net als in de Stationsstraat bijvoorbeeld, bloembakken aan de lantaarnpalen te hangen, kan de uitstraling van de
Grotestraat flink worden verbeterd.
Voor wat betreft de open zondagen, vinden de ondernemers het
een goede ontwikkeling dat supermarkten elke zondag open
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mogen zijn. De andere koopzondagen zouden in overleg bepaald
moeten kunnen worden. Ondernemers die elke zondag open willen zijn, moeten daartoe de mogelijkheid krijgen. De WOF is blij
dat op koopzondagen gratis parkeren is ingevoerd, om zodoende de concurrentie met omliggende gemeenten aan te
kunnen gaan.
De centrumondernemers zijn blij met de komst van de nieuwe
centrummanager en hopen dat hij de functie van bruggenbouwer kan vervullen tussen gemeentelijke instanties en ondernemers. Daarbij stellen zij zich wel de vraag of deze functie wel in
20 uur per week kan worden vervuld kan worden en niet beter
fulltime ingevuld kan worden.
Topprioriteit heeft de aanpassing van de gemeentelijke regelgeving op het gebied van stocksales door grootwinkel- en handelsbedrijven op perifere locaties. De centrumondernemers willen
graag dat deze verkoopacties tot een minimum worden beperkt,
omdat dit vanuit hun oogpunt oneerlijke concurrentie is.
Verder heeft een aantal centrumondernemers de wens om op
korte termijn te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om
gezamenlijk het centrum van Waalwijk ook digitaal beter op de
kaart te gaan zetten.

Winkelcentrum De Els
Nadat de grootschalige nieuwbouw- en verbouwplannen van
ING Real Estate voor winkelcentrum De Els door de recessie
niet realiseerbaar bleken, heeft projectontwikkelaar PMS in
samenwerking met de Vereniging van vastgoedeigenaren een
nieuw plan ontwikkeld om op een meer bescheiden schaal het
overdekte winkelcentrum uit te breiden. In de zomer van 2013
zijn de nieuwe winkels van H&M en Coolcat geopend.

grote verbetering van de parkeerkwaliteit en de aanpassing
naar achteraf betaald parkeren wordt door vele consumenten
als prettig ervaren.

De overkapping tussen schoenenwinkel vanHaren en de
Hema is verwijderd en er is nieuwe bestrating aangelegd.
Verder is er een nieuw entree aangebracht. Ook de renovatie van de bestaande parkeerterreinen rondom de Els is een

Al met al heeft de uitbreiding met de winkels van H&M en
CoolCat en de facelift van het voetgangersgebied tussen van
Haren en de Hema het winkelcentrum een grote impuls gegeven en dat komt het gehele centrum van Waalwijk ten goede.

De vereniging van vastgoedeigenaren werkt nu aan plannen om
het bestaande gedeelte te gaan renoveren. Omdat dit een complex proces is, zal realisatie nog even op zich laten wachten.
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Bloemenoordplein
Winkelcentrum Bloemenoordplein in Waalwijk heeft enkele
jaren geleden een grote opknapbeurt ondergaan. Deze kwaliteitsimpuls werd verricht in samenwerking met de gemeente
Waalwijk. Tegelijkertijd werd ook de ondernemersvereniging
opgestart. Alle dertien ondernemers van het Bloemenoordplein zijn hierbij aangesloten en het buurtwinkelcentrum kent
ook geen leegstand. Supermarkt C1000 is de grootste trekpleister van het winkelcentrum, maar de andere winkeliers vormen
een goede aanvulling op de supermarkt.
De winkeliersvereniging Bloemenoordplein organiseert
jaarlijks ook diverse activiteiten, waaronder bijvoorbeeld het
jaarlijks terugkerend Zomerpleinfeest. Ook bewoners van het
winkelcentrum worden nauw bij deze activiteiten betrokken.
Verder dragen alle ondernemers bij aan de aankleding van het
centrum in de aanloop naar de feestdagen.
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Om de aanloop naar het winkelcentrum op drukke momenten
beter aan te kunnen, zouden de ondernemers graag zien dat
er in de naaste omgeving van het centrum een aantal extra
parkeerplaatsen wordt gecreëerd. Dit zou volgens hen bijvoorbeeld al kunnen door de aanwezige marktstandplaats te
verhuizen naar een plek achter het buurthuis.
Ook willen de ondernemers graag zien dat de gemeente Waalwijk haar standplaatsenbeleid dusdanig aanpast dat aanwezige
ondernemers inspraak krijgen bij de invulling hiervan.
De winkeliers hebben regelmatig contact met de buurtagent en zijn tevreden over de overlegstructuur met de
politie. Voor de toekomst zijn zij graag bereid om mee te
denken over de mogelijke invoer van cameratoezicht in het
winkelcentrum, zoals dit ook in vele andere gemeenten in
Nederland al het geval is.

Sprang Capelle en Waspik
De kern Sprang-Capelle behoort sinds de herindeling van 1997
tot de gemeente Waalwijk, maar heeft nog altijd een sterke
eigen identiteit. Daarnaast bruist Sprang-Capelle van bedrijvigheid. Opvallend is de verscheidenheid aan bedrijven die in
de kern is gevestigd.
Met name het Lint (Kerkstraat-Van der Duinstraat-Raadhuisstraat) is een broedplaats voor ondernemerschap. De
lokale ondernemers willen graag dat deze functie voor dit
gebied behouden blijft. Daarom vinden zij het belangrijk dat
winkelpanden die een tijd leegstaan, toch hun winkelbestemming behouden en niet per definitie worden omgebouwd tot
woningen. Bedrijvigheid aan huis moet mogelijk blijven.
Positief zijn de ontwikkelingen rond het Raadhuisplein, dat
binnenkort grondig opgeknapt gaat worden. De plannen
hiervoor zijn in goede samenspraak tussen de verschillende
belanghebbenden tot stand gekomen en zijn belangrijk om
het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de kern op
peil te houden.
Ook de verbindingen met Landgoed Driessen zijn sterk. Veel
bewoners van Landgoed Driessen doen hun boodschappen

in Sprang-Capelle. De kern vervult hierdoor steeds meer een
centrumfunctie voor deze nieuwe woonwijk.
Belangrijk aandachtspunt is tevens het gemeentelijk mobiliteitsplan. Doordat in Sprang-Capelle verschillende functies
door elkaar lopen, moet in het vervoersplan met meerdere
zaken rekening worden gehouden. Enerzijds is het belangrijk
dat inwoners en kinderen veilig over straat kunnen,
anderzijds moeten ook de bedrijven in het gebied goed
bereikbaar blijven.
Daarnaast vragen ondernemers uit Sprang-Capelle de gemeente Waalwijk om zich bij haar inkoop- en aanbestedingsbeleid meer te richten op plaatselijke ondernemers, zodat ook
zij een eerlijke kans maken bij plaatselijke aanbestedingen.
Waspik
De ondernemers in Waspik proberen om het huidige
voorzieningenniveau in de kern vast te houden. Daarnaast
wordt ingezet op verbetering van de parkeersituatie rond
het centrale plein. Dit zorgt tevens voor nieuwe mogelijkheden om het winkelaanbod rond het centrale plein verder te
concentreren.
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Over de Waalwijkse Ondernemers Federatie
De Waalwijkse Ondernemers Federatie (WOF) is de overkoepelende ondernemersorganisatie in Waalwijk en telt zo’n 360 leden. Daarmee is de
organisatie de grootste ondernemersbelangenbehartiger in de gemeente
Waalwijk. De WOF overlegt regelmatig met ondernemers en de gemeente
en behartigt de belangen van haar leden op alle beleidsmatige terreinen in
de gemeente Waalwijk.
In totaal zijn acht winkeliersverenigingen aangesloten bij de WOF, te weten:
t7FSFOJHEF0OEFSOFNFST4QSBOH$BQFMMF
t8JOLFMJFSTWFSFOJHJOH8BTQJL
t0OEFSOFNFSTWFSFOJHJOH8BBMXJKL$FOUSVN
t8JOLFMJFSTWFSFOJHJOH%F&MT
t7FSFOJHJOHWBO&JHFOBSFO0OEFSIPVE%F&MT
t,POJOLMJKLF)PSFDB/FEFSMBOEBGEFMJOH8BBMXJKL
t8JOLFMJFSTWFSFOJHJOH#MPFNFOPPSEQMFJO
t8JOLFMJFSTWFSFOJHJOH-BBHFJOEF
Ieder van deze verenigingen heeft een vertegenwoordiger in het Algemeen
Bestuur van de WOF. Het dagelijks bestuur bestaat uit een onafhankelijke
voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze functies worden momenteel
vervuld door Tini Voogd, Ria Monsieurs en Jan Eskens. Op maandagochtend
vergadert het dagelijks bestuur van 10.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis
van Waalwijk. Via het secretariaat kunnen de juiste data worden opgevraagd, zodat ondernemers zonder afspraak kunnen binnenlopen.
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Kernpunten WOF voor 2014 -2017
t%VJEFMJKLFSFHFMHFWJOHPNUSFOUEFWFSLPPQWBODPOTVNFOUFOHPFEFSFO
door (retail)bedrijven op bedrijventerreinen in de gemeente Waalwijk
t%VJEFMJKLFSFHFMHFWJOHPNUSFOULPPQ[POEBHFOJOEFHFNFFOUF8BBMXJKL
t&FOHPFEFCFSFJLCBBSIFJEWBO8BBMXJKLWJBEF"FO/
t0WFSBMJOWPFSFOWBOBDIUFSBGCFUBBMEQBSLFSFOJOIFUDFOUSVN
van Waalwijk
t7FSCFUFSJOHWBOEFVJUTUSBMJOHWBOIFUDFOUSVNWBO8BBMXJKL
t"BOQBLWBOEFMFFHTUBBOEFXJOLFMQBOEFOJOIFUDFOUSVNWBO8BBMXJKL
t3FOPWBUJFWBO8JOLFMDFOUSVN%F&MT
t%VJEFMJKLFSFHFMTPWFSEFJOWVMMJOHWBOIFUTUBOEQMBBUTFOCFMFJEJOEF
gemeente Waalwijk
t0OEFS[PFLOBBSEFNPHFMJKLIFEFOPNEFEFUBJMIBOEFMJO8BBMXJKL
digitaal beter op de kaart te zetten
t0OUXJLLFMJOHWBOFFOIFMEFSHFNFFOUFMJKLNPCJMJUFJUTQMBOWPPSEF
gemeente Waalwijk
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Organisatie structuur
Waalwijkse Ondernemers federatie
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WV
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: Waalwijkse Ondernemers Federatie
: Verenigde Ondernemers Sprang-Capelle - Henk van Zelst
: Winkeliersvereniging Waspik - Vacature
: Ondernemersvereniging Waalwijk Centrum - Ria Monsieurs en Dialon Mandjes
: Winkeliersvereniging De Els - Han de Nijs
7FSFOJHJOHWBO&JHFOBSFO0OEFSIPVE%F&MT7BDBUVSF
: Koninklijke Horeca Nederland afdeling Waalwijk - Petra Brok
: Winkeliersvereniging Bloemenoordplein - Marco Vermeijden
: Winkeliersvereniging Laageinde - Hans van Beijnen

Colofon
Dit beleidsplan is tot stand gekomen op initiatief van de WOF
(Waalwijkse Ondernemers Federatie), met medewerking van diverse
leden van de federatie.
Foto’s: Piet Pulles Producties
Vormgeving: Marieke van Schijndel
Tekst: GRBN media & pr
Correspondentieadres WOF: Groenewoudlaan 102, 5143 CT, Waalwijk

