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Economie

Economie is een belangrijk thema. Voor de PCG is de economie geen doel
maar een middel. De economie is nodig om in ons levensonderhoud te
voorzien. Vanuit het Bijbels perspectief van rentmeesterschap is het onze
verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder de drang naar
welvaart. Economische resultaten worden bij voorkeur met circulaire middelen
behaald. De PCG vindt een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid belangrijk. Daardoor
zorgen we immers voor werkgelegenheid voor onze inwoners. En werk is een van de dingen die
zorgen voor structuur en een sociaal netwerk. Daar heeft iedereen behoefte aan. Het midden- en
kleinbedrijf (MKB) en retail is belangrijk voor onze lokale economie. Retail vormt het hart en het
gezicht van iedere stad, wijk of dorp. Een aantrekkelijk winkelgebied maakt een plaats uniek, dé
ontmoetingsplek en trekt zo veel bezoekers aan.
Belangrijke punten:
 Nieuwe economische agenda en actualisatie detailhandelsvisie met bijbehorend actieplan.
 Bedrijven aantrekken met werkgelegenheid die past bij de beroepsbevolking.
 Zorgen voor goede communicatie tussen de gemeente en bedrijven.
 Bedrijfsleven vroegtijdig betrekken bij gemeentelijke planontwikkeling.
 Bevorderen bereikbaarheid van de regio en met name van Wijk bij Duurstede.
 Ruimte voor streekeconomie: wat je dichtbij haalt, is lekker.
 Opzetten van ondernemersloket: korte lijnen met ambtenaren, geen ingewikkelde
vergunningstrajecten en heldere communicatie.
 Nieuwe bedrijven worden ontvangen met een ‘rode loper benadering’, zodat zij snel alle
procedures en processen kunnen doorlopen.
 Een optimaal startersklimaat creëren. Startende ondernemers hebben een steuntje in de rug
nodig bij het vinden van een pand of kantoor e.d.
 Zorg voor goede bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen. De PCG is tegenstander van
betaald parkeren.
 Lokale buurtsupers en vitale winkelcentra behouden. Gezamenlijk de leegstand van winkels
aanpakken.
 Versterking van het ondernemersklimaat in de binnenstad en de kernen Cothen en
Langbroek.
 MKB-vriendelijke overheidsaanbestedingen. Bij aanbestedingen gaat de voorkeur uit naar
‘Wijkse’ bedrijven. Stimuleren dat lokale en regionale bedrijven meedoen bij aanbesteding.
 Regeldruk verminderen. Regels die er zijn moeten eenduidig , beschermend en
terughoudend zijn. Waar mogelijk vergunningen vervangen door meldingen.
 Betalingsgedrag gemeente is al verbeterd, deze lijn doorzetten!
 Lokale lasten moeten worden beperkt, afschaffen precariobelasting.
 Grondige evaluatie van het Ondernemersfonds.
 De zondag als collectief rustmoment in onze economie.
 Geen (uitbreiding van) koopzondagen.
 Geen dwang voor winkeliers om op zondag open te zijn.
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