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mevrouw E. Rietveld (ZZPIJL), de heer A. Langerak (Achterveld),
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de heer R. Klooster (Rabobank), de heer R. van Beers (Kasteellaan),
de heer M. van der Veen (ZZPIJL), mevrouw M. van den IJssel (VIHIJ),
mevrouw E. van Kouwen (Gemeente)
de heer R. Langerak (Clinckhoeff), de heer J. Epping (Hotel Epping),
mevrouw H. v.d. Burg (Gemeente)
mevrouw M. Huijten-Oelp

1. Opening
De vergadering wordt geopend door de heer Veldhuijsen en de agenda wordt vastgesteld.
2. Mededelingen
Geen mededelingen.
3. Concept verslag 9 februari 2015
Punt 6. Rondvraag; “Op 8 februari 2016 wordt de ondernemersprijs door het EPIJ uitgereikt.”
Datum wijzigen in dinsdag 2 februari 2016.
Het verslag wordt met deze wijziging vastgesteld.
4. Stand van zaken projecten
-Winkelcentrum Achterveld: De heringerichte passage is overgedragen aan de eigenaar van het winkelcentrum.
(Van overzicht “Stand van zaken projecten” verwijderen.)
- Panoven:
Er vinden laatste gesprekken plaats met de familie die zienswijzen tegen
dit plan hebben ingediend.
- Verbeterde Binnenstad/
Koningshof-Schuttersgracht: Met de Baronie en Artica is een bouwbord voor het project geplaatst. Tevens is de
campagne voor de verbeterde binnenstad gestart. Reden is dat de stad hierdoor
tijdens de feestdagen bereikbaar zal blijven en de ondernemers en het winkelend
publiek zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden .
In november zal gestart worden met de aanleg van een bouwbrug.
- Clinckhoeff:
Er loopt nog een procedure bij de Raad van State over één parkeerplaats van het
parkeerterrein bij de Clinckhoeff.
- A2 zone:
Het project is goedgekeurd. Eind 2015 wordt de marketingcampagne voor de A2
zone opgestart. De campagne is bedoeld voor lokale bedrijven en bedrijven uit de
regio, zodat men op de hoogte wordt gebracht van de mogelijkheid tot uitbreiding
aan de A2 zone in IJsselstein. Zodra het bestemmingsplan voor dit stuk grond
afgerond is, kunnen de ondernemers zich inschrijven voor een kavel.
5. Participatieteam
Het participatieteam bestaat uit medewerkers van de gemeente, vanuit verschillende disciplines, die een rol
spelen of kunnen spelen bij het betrekken van lokale werkgevers bij het aan de slag krijgen van mensen met
arbeidsbeperkingen of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook is het werkgeversservicepunt (WGSP)
Lekstroom vertegenwoordigd en PAUW Bedrijven.
Het bezoeken en een contact opbouwen met bedrijven is een speerpunt in de aanpak van het participatieteam.
In mei is een inventarisatie gemaakt van alle bedrijven in IJsselstein met 10 of meer werknemers. Dit resulteerde
in een lijst van 110 bedrijven. Alle 90 bedrijven waar nog geen intensief contact mee was hebben een brief
ontvangen. In deze brief werden ondernemers opgeroepen om samen met de gemeente kansen en mogelijkheden
te benutten om mensen aan de slag te krijgen. Ook werd hierbij gewezen op financiële voordelen die er voor
werkgevers zijn om werkzoekenden uit specifieke groepen aan te nemen. Mevrouw van Kouwen nodigt voor het
eerstvolgende overleg in 2016 een medewerker van de WIL uit, zodat de WIL vertegenwoordigd wordt in het EPIJ.

6. Economische Visie – uitvoeringsprogramma/agenda
- De doelstellingen en de gelden zoals genoemd in de uitvoeringsagenda zijn duidelijker in beeld gebracht.
- Aan de Economische Visie is een nawoord toegevoegd, waarin staat dat cultuur een voorwaarde is voor het
slagen van de Economische Visie. De vormgeving van de visie wordt met dit nawoord aangepast.
De uitvoeringsagenda is inmiddels vastgesteld en ondertekend.
- De vraag wordt gesteld wat het EPIJ van de uitvoeringsagenda vindt en waar het EPIJ actie op moet inzetten.
1. Florerende binnenstad.
Het BAC is opgericht en in de Economische Visie opgenomen. Winkelruimtes worden niet verhuurd zonder
instemming van het BAC. Het BAC zal een vaste rol in het EPIJ moeten krijgen. De nota detailhandel staat op de
planning voor 2016.
2. Ruimte voor economische groei en innovatie.
Dit punt noteren als standaard agendapunt op de agenda van het EPIJ overleg.
3. Stijgen tevredenheid ondernemers.
Het “stijgen tevredenheid ondernemers” is aan de orde gekomen tijdens een bespreektafel. De gemeente gaat
over de punten die tijdens de bespreektafel naar voren zijn gekomen een Plan van aanpak maken.
Dit punt agenderen voor het eerstvolgende EPIJ overleg in 2016. Mevrouw van Kouwen nodigt voor dit
onderwerp mevrouw H. van den Burg, gemeente, uit.
4. Belangrijke partner in de regio.
Mevrouw van Kouwen nodigt de Economic Board Utrecht uit voor het eerstvolgende EPIJ overleg in 2016, voor
het geven van een presentatie.
5. Bedrijven weten wat IJsselstein biedt.
Geen opmerkingen.
6. Iedereen kans op de arbeidsmarkt.
Geen opmerkingen.
7. Bezoekersaantallen stijgen.
Een van de doelen is het bezoekersaantal in de binnenstad te laten stijgen. Streven is om een stichting
Stadsmarketing op te richten. De heer Brink heeft zich gepresenteerd als kwartiermaker van deze stichting. Hij
geeft begin december 2015 tijdens het Platform Stadspromotie overleg een terugkoppeling over de voortgang.
Tevens wordt er gewerkt om een BIZ op te richten zodat de gezamenlijke activiteiten van ondernemers in de
binnenstad geprofessionaliseerd en uitgebreid kunnen worden.
8. Toename van recreatieaanbod.
Er wordt gewerkt aan een toekomstige verbindingsstructuur in het recreatiegebied noordwest Hollandsche
IJssel met de binnenstad van IJsselstein en de regio.
9. Vereenvoudigd evenementenbeleid.
Geen opmerkingen.
7. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag
- De heer van Oord stelt de vraag of er al meer bekend is over de aanleg van de stadshaven in de binnenstad.
Ontwikkelingen hieromtrent zijn nog gaande.
- Bij het overzicht “Stand van zaken projecten” de navolgende punten noteren:
- Eiteren, het vervolg van de stadshaven
- A2 zone
8. Sluiting
De heer Veldhuijsen sluit de vergadering met dank aan aanwezigen.

