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De SGP staat voor een vitale economie. Economie en werk zijn belangrijke middelen om in ons levensonderhoud te 

voorzien. SGP zoekt vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap naar een goede balans tussen economische 

ontwikkeling en het op een verantwoorde manier omgaan met de schepping.

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Veenendaal heeft ondernemers veel te bieden: goede bereikbaarheid, een centrale ligging, veel gekwalificeerde 

arbeidskrachten en een goed voorzieningenniveau. Veenendaal kent een bedrijfsleven met een uniek hoge mate 

van organisatie en samenwerking die benut en gekoesterd moet worden. De SGP vindt het van groot belang dat 

Veenendaal landelijk als een aantrekkelijke vestigingsplaats en MKB-vriendelijke gemeente gezien wordt. Belangrijk 

is dat de groei van de werkgelegenheid in Veenendaal gelijke tred houdt met de groei van de bevolking in Veenendaal. 

Concreet:

- SGP: voor actieve acquisitie van bedrijven, passend bij de gewenste ontwikkeling en de mogelijkheden van 

Veenendaal.

- SGP: voor de zogenaamde ‘rode-loper-benadering’: nieuwe bedrijven doorlopen snel en soepel de procedures 

en processen.

- SGP: voor een versterking van de economische samenwerking met andere regio’s en overheden, zoals de Regio 

FoodValley, de provincies Utrecht en Gelderland, de landelijke overheid en Brussel.

5.
Bouwen aan een economisch
sterk Veenendaal



22 Bouwen in vertrouwen

- SGP: voor goede samenwerking en afstemming met de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal.

- SGP: voor goede kwaliteit van de bedrijventerreinen. Herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen kan 

noodzakelijk zijn. De intensivering van het gebruik van de bedrijfsterreinen moet gefaciliteerd worden en waar 

nodig de herontwikkeling daarvan. 

- SGP: voor een goede kwaliteit van het openbaar groen en grijs op de bedrijventerreinen.

Zorg voor onze ondernemers

Zelfstandig ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van onze lokale economie. Zij verdienen 

het geld wat onze samenleving mede in stand houdt. Daarom verdienen zij de steun van de gemeente Veenendaal. 

Concreet:

- SGP: voor zo min mogelijk regels. De regels die er zijn, moeten eenduidig en beschermend zijn voor ondernemers.

- SGP: voor het samen met ondernemers optrekken in innovatieve projecten, bijvoorbeeld rond het thema 

waterstofontwikkeling. 

- SGP: voor het mede realiseren van passende en kwalitatief hoogwaardige huisvesting en bedrijventerreinen.

- SGP: voor een zo beperkt mogelijke lastendruk voor ondernemers.

- SGP: voor het gezamenlijk als gemeente en ondernemers tegengaan van leegstand.

- SGP: voor het alert blijven op minder zichtbare ondernemers die slachtoffer zijn geworden van de coronacrisis. 

- SGP: voor bescherming van winkeliers en werknemers die in de problemen komen door winkelopenstelling op 

zondag.

- SGP: voor een gemeente die haar facturen ruim binnen de gestelde termijnen betaalt. 

Zorg voor onze binnenstad

Er moet meer aandacht komen voor de oerfunctie van de binnenstad: boodschappen doen. Zo werd er eeuwen 

geleden al binnen de stadspoorten handel gedreven. Door de SGP-fractie zijn in de afgelopen jaren initiatieven 

ondernomen om het centrum van Veenendaal vitaal te houden. Wij vinden Veenendaal dé winkelstad van de regio, 

wat ook zo moet blijven. Duizenden mensen vinden hun werk in de detailhandel en ons centrum heeft een sterk 

regionale uitstraling. De SGP heeft veel vertrouwen in en hoge verwachtingen van de ontwikkelingen die in gang 

zijn gezet met betrekking tot het voltooien van Brouwerspoort en het structureel oplossen van de tekorten op 

de parkeerexploitatie. Belangrijk is om versnippering en leegstand tegen te gaan van winkels in Veenendaal, dus 

concentratie van winkels in de Binnenstad is van belang. 

Concreet:

- SGP: voor het stimuleren van Veenendaalse winkeliers om zich in het centrum van Veenendaal te vestigen.

- SGP: voor actieve acquisitie om winkeliers van buiten Veenendaal zich in het centrum van Veenendaal te  laten 

vestigen.

- SGP: voor parkeerbeleid dat ervoor zorgt dat de Veenendaalse binnenstad aantrekkelijk blijft. Hierbij is het 

uitgangspunt voor de SGP dat de gebruiker een redelijke, concurrerende prijs betaalt voor het parkeren, 

kijkend naar parkeertarieven in omliggende gemeenten. Met aandacht voor het terugdringen van de tekorten 

in de parkeerexploitatie.

- SGP: voor co-creatie en cofinanciering vanuit Winkelstad Veenendaal in het terugdringen van de tekorten op de 

parkeerexploitatie.

- SGP: voor het flexibeler omgaan met de bestemming (wonen, winkels, bedrijven) in de binnenstad. 
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Zondagsrust

Voor de SGP gaan een vitale lokale economie en een dag van rust op de zondag heel goed samen. In deze jachtige tijd 

is een dag van bezinning, ontmoeting en afstand tot het werk een zegen. God heeft in Zijn wijsheid een dag aangegeven 

als een collectief rustmoment, een dag om Hem te dienen, om naar de kerk te gaan, om familie te ontmoeten, 

om echt tot rust te komen. De SGP zal zich blijven inzetten voor de zondag als rustdag tot zegen van mensen. 

Naast principiële argumenten zijn er voor de SGP ook economische, maatschappelijke en sociale argumenten om 

zich hiervoor in te blijven spannen. En eveneens belangrijk: uit het Draagvlakonderzoek 2021 onder ondernemers, 

inwoners en werknemers blijkt duidelijk dat er geen behoefte is aan uitbreiding van winkelopenstelling. Geen 24-

uurs economie. 

Concreet:

- SGP: voor de zondag als een collectief rustmoment in onze economie.

- SGP: voor een vitale en bloeiende winkelstad op zes dagen in de week.


