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Aan de ondernemers van Harselaar-Oost

Geachte ondernemer,
Samen voor een vitaal Harselaar-Oost!
Datum:
26 augustus 2016
Ons kenmerk:
B&D/BR
Afdeling:
Bestuur & Dienstverlening
Behandeld door:
L.W.H. (Bertil) Rebel
Doorkiesnummer:
(0342) 495 281
email:
b.rebel@barneveld.nl
Onderwerp:
Revitalisering HarselaarOost

Wij vinden het belangrijk dat u optimaal kunt ondernemen op een veilig, kwalitatief en
goed bereikbaar bedrijventerrein. Het (verouderde) bedrijventerrein Harselaar-Oost
gaan we daarom aanpakken. Komende maanden willen we daarvoor samen met u aan
de slag. Graag informeren wij u met deze brief over wat u van ons kunt verwachten en
hoe u zelf een bijdrage kunt leveren aan een vitaal Harselaar-Oost.
Wat gaat er gebeuren?
De gemeente Barneveld stelt, in samenwerking met de BIK, een businessplan op voor
een vitaal Harselaar-Oost. Het plan beschrijft wat er moet gebeuren om Harselaar-Oost
veilig, schoon en goed bereikbaar te maken en te houden. Tegelijkertijd onderzoeken
we de mogelijkheden om het bedrijventerrein duurzaam in te richten. Wij worden bij het
opstellen van dit plan geholpen door Stec Groep en Trefoil Energy.
Wat kunnen we samen doen?
Stec Groep en Trefoil Energy nemen de komende weken met alle bedrijven op
Harselaar-Oost contact op. Wij nodigen u van harte uit voor een individueel gesprek
om samen na te denken over de volgende vragen:
- Waar kan het bedrijventerrein Harselaar-Oost verbeteren?
- Welke kansen en bedreigingen ziet u voor uw eigen onderneming? Welke
mogelijkheden zijn er?
- Wat is voor u bepalend om wel of niet te investeren (in maatregelen) in uw pand of
op uw kavel? En wat zijn de gevolgen van die beslissing voor Harselaar-Oost?
Wij stellen uw mening zeer op prijs. U bent vrijwel dagelijks aanwezig en weet daarom
als geen ander wat er zou moeten gebeuren om Harselaar-Oost toekomstbestendig te
maken. Samen met u werken we zo naar een businessplan voor de versterking van
Harselaar Oost. Dit inclusief een actieplan met concrete uitvoeringsprojecten en
financieringsvoorstel.
Meer informatie
Hebt u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen? Neem dan contact op
met projectleider D.A. (Reinard) de Jong, tel. 14 0342 (netnummer niet nodig) of per email: r.dejong@barneveld.nl.
Met vriendelijke groet,
mede namens de Stec Groep en Trefoil Energy,

D.A. de Jong

