WIM VAN DEN POL
LEUKE PERIODE!
Zo met de kerstdagen voor de deur vind ik het altijd een leuke periode als ondernemer.
De laatste dingen afwerken, Skyradio Christmas station aan, even terugkijken op een
goed jaar en - als het niet zo best was - vooruit kijken naar een nieuw jaar, een nieuwe
kans die aanstaande is.
Een van die leuke dingen is de verkiezing van Gouden Parel van de Lopikerwaard.
Tijdens het schrijven van deze column weten we wie verkozen zijn om kans te maken,
maar zeker is dat de drie gedreven ondernemers die genomineerd zijn veel doen in
en voor onze regio. Wie ook wint: het is verdiend. De winnaar zal aanschuiven bij
het informele ‘parel-diner’, een spontaan ontstaan zelf georganiseerd etentje
van oud-winnaars met als nieuwste aanwinst natuurlijk de parel die verderop
in dit blad staat.
Dit jaar hebben de samenwerkende ondernemersverenigingen in
Utrecht-West (van Abcoude tot Cabauw) veel energie gestoken in een
bustour voor Provinciale en lokale besturen. Dit is ook in onze regio een
succes geweest, enkele gedeputeerden weten nu weer dat we er nog zijn, en ook de
burgemeesters en wethouders ontdekten in hun buurgemeenten weer verrassende
bedrijven én een mooie presentatie en uitzicht vanuit de zendmast in IJsselstein - de
kerstboom - op ‘de werkplaats van Utrecht’.
Ook is nu wel duidelijk dat er vanuit de provincie niet veel nieuwe ruimte wordt vrijgemaakt voor extra bedrijfsterrein in onze regio. We zullen het dus moeten doen met
vernieuwen of logischer invullen van de bestaande terreinen en kleine uitbreidingen.
Nieuwe terreinen zoals recent in Lopik, Oudewater of Montfoort zijn steevast in korte
tijd vol bezet.
In 2017 gaan we in Montfoort het grootste collectieve zonne-energiesysteem (op dit
moment) van de Provincie Utrecht opleveren, en daarnaast ook serieus plannen maken
voor de digitale snelweg, met als doel een glasvezelaansluiting voor iedere onderneming (maar ook ieder woonhuis), nadrukkelijk óók in het buitengebied. Dan wordt
communiceren en producten en diensten in- en verkopen net zo gemakkelijk, veilig en
snel als in een grote stad, waar ook ter wereld. Dit zal er zeker voor zorgen dat jongeren
in dit gebied willen blijven wonen en later ook ondernemen, dat ouderen eenvoudig
zorg en (buren)hulp kunnen inroepen en er leven in deze regio blijft.
Een verandering in 2017 is dat we als we geld overhouden in onze ondernemingen er
vanaf januari niets meer voor krijgen, géén rente dus! Als je wilt lenen om te groeien
kost het nu natuurlijk ook niet veel, dat kan een goede reden zijn om juist nu te investeren of te innoveren. Voor een nieuw gebouw, of nieuwe comfortabele inrichting, nieuw
gereedschap, machines of bedrijfskleding; als je vertrouwen hebt in de toekomst van
je bedrijf is het nu het moment.
Dat geldt ook voor duurzame investeringen die grondstoffengebruik besparen, energiereductie levert al vlot tussen de 10 en 25% op de investering op, lekker toch!
Wim van den Pol

Ik wens je een goed 2017 toe!
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REAGEREN OP WIM?
Mail naar lopikerwaard@ondernamen.nl!
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