
Hier gaan we voor:
• Lokale ondernemers en bedrijven de juiste facilitering en ondersteuning geven die ze verdienen in zowel 

goede als slechte tijden.
• Lokale ondernemers moeten zelf kunnen kiezen voor openingstijden. WOS Halderberge is voor de 

vrijheid om als lokale ondernemer op zondag je zaak te mogen openen.
• Onze lokale ondernemers moeten eerlijk toegang krijgen tot gemeentelijke aanbestedingen.
• We gaan niet voor nieuwe (grote) bedrijventerreinen in Halderberge.
• De bedrijventerreinen in Halderberge moeten er verzorgd uitzien en de veiligheid op de terreinen dient 

op orde te zijn.
• We blijven inzetten op het verduurzamen en klimaatbestendig maken van de bedrijventerreinen en 

gebouwen (o.a. door het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsdaken).
• WOS Halderberge ondersteunt initiatieven die het toerisme en recreatie in onze gemeenten versterken.

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is onmisbaar voor 
werkgelegenheid, de lokale economie, ontwikkelingen 
van (innovatieve en duurzame) producten en de 
leefbaarheid van onze kernen. WOS Halderberge 
komt op voor onze lokale ondernemers en bedrijven.

Halderberge heeft maar liefst 2.790 bedrijven die 
zorgen voor 12.530 banen (cijfers zijn van januari 
2021, bron: waarstaatjegemeente.nl). De bedrijven 
worden onder andere aangetrokken door de goede 
bereikbaarheid en de strategische ligging van 
Halderberge tussen Rotterdam, Antwerpen en Breda. 
En daar zijn we als WOS Halderberge trots op!

De kernen in Halderberge hebben kernwinkelgebieden 
die in de komende tijd herontwikkeld, versterkt of 
aangevuld worden. Winkelleegstand moeten we 
tegelijkertijd tegengaan.

Halderberge is een toeristische trekpleister met 
mooie locaties, maar dit kan zeker nog verder worden 
ontwikkeld. Zeker in Stampersgat liggen meer kansen 
om de waterbeleving te versterken. Denk bijvoorbeeld 
aan de rol die het voormalige Staalunie terrein hierin 
kan hebben. Op ontwikkeling van toerisme wordt de 
komende jaren door de gemeente ingezet waarbij wij 
zeker als WOS Halderberge onze stem laten horen.

Wij overlegGen samen
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