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Kennisnemen van

Concept economische visie 'De economie trekt aan...jou'

Inleiding

In het voorjaar van 2015 is gestart met het proces om te komen tot een nieuwe 
economische visie. Deze vervangt de huidige nota economisch beleid, vastgesteld in 
februari 2007. Gelet de maatschappelijke ontwikkelingen heeft u besloten in het 
eerste kwartaal van 2016 een discussie over de kerntaken van de gemeente te 
voeren. Afgesproken is om in de maanden voorafgaand aan de kerntakendiscussie 
geen nieuw beleid ter vaststelling aan te bieden. De richting van de economische visie 
tekent zich echter al wel af. Daarom leggen wij u deze concept visie voor, als input 
voor uw kerntakendiscussie.

Kernboodschap

De concept economische visie 'De economie trekt aan...jou' ter kennisname mee te 
nemen in de kerntakendiscussie.

Vervolg

Naar aanleiding van de kerntakendiscussie zal deze conceptvisie al dan niet worden 
aangescherpt, waarna deze ter vaststelling aangeboden zal worden.

Communicatie en samenspraak

Voor het opstellen van deze conceptvisie zijn een tweetal externe 
samenspraakbijeenkomsten georganiseerd.

Bijlagen
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De economie trekt aan...jou! 
Onder deze titel is in de eerste helft 
van 2015 het traject in gang gezet 

om te komen tot deze economische 
visie Veldhoven. Er staat exact waar 

economie over gaat; jíj bent 
onderdeel.

Of je nu ondernemer bent, werkt bij 
een Veldhovense bedrijf, voor de 

klas staat of bij een 
overheidsinstelling aan de slag bent:

samen maken we de economie. 
Zelfs al doe je nu nog niet mee; de 

economie trekt ook aan jou.

Vanuit de ‘samen’ 
gedachte is ook het 

proces vormgegeven.
Iedereen die iets met het 

onderwerp van doen 
heeft, heeft de kans 
gekregen om mee te 

denken.

Voor je zie je nu de economische visie van de gemeente 
Veldhoven. Dit is een visie op hoofdlijnen en is opgebouwd uit 
een vijftal overkoepelende thema's. De visie is daarmee niet in 

beton gegoten. Met het verstrekken van de tijd zal de visie 
namelijk ‘mee blijven bewegen’ met de maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen die zich voordoen. De wereld is 

tenslotte voortdurend in verandering. Zaken die voorheen 
vanzelfsprekend waren zijn dat niet langer. De economie 

ontwikkelt zich ook in steeds rapper tempo. Om geen kansen te 
missen gaat ook de gemeente met dat tempo mee. ŗ
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Om dit te bereiken Zo brengen we hetMaar het is wel van
zullen alle partijen bedrijfsleven tot bloeibelong dat we het
samen moeten en groeilokaal goed voor
werken. Bedrijvenelkaar hebben en
overheid, onderwijsbedrijven zich kunnen
en de maatschappijontwikkelen.
bouwen samen aan
een sterk Veldhoven.

Het salaris dat Bedrijven bieden Als een bedrijf
werkgelegenheid groeit, kan het

ontvangen voor elk ook meer mensen
besteden ze opleidingsniveau en aan het werk
ook weer ook voor mensen zetten

met een afstand tot
de arbeidsmarkt
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Hoe werkt de
economie?

En waar ligt de invloedssfeer
van de gemeente?

Het hebben van Bedrijven zorgenWe vinden het
belangrijk dat werk is daarin van voor veel werk
de inwoner zich groot belang; voor gelegenheid
in Veldhoven inkomen, maar zo
goed voelt. maken we ook

actief deel uit van
de samenleving
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Veldhoven lí Bedrijven moetenConcurrentie ligt
gelukkig in een sterke omzet maken om teechter op de loer
economische regio. blijven bestaan. Vaakniet alleen lokaal,

is winst ook belangrijkmaar over de hele
om opnieuw tewereld
kunnen investeren
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Open
houding

Initiatieven vanuit de samenleving 
worden in eerste instantie altijd als 

kans opgepakt.

•O eente Veldhoven

Gemeente als 
partner

We helpen economische opgaven te 
laten slagen in de rol van stimulator, 

facilitator en verbinder.

Benutting 
regionale kracht

We zijn onderdeel van een sterk 
regionaal sociaaleconomisch 

ecosysteem, dat benutten we en 
brengen lokaal focus aan.
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Wat willen we 
bereiken?
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Startende ondernemers worden 
ondersteund om zich te kunnen bestendigen

Economische groei van bedrijven wordt 
gefaciliteerd, bij voorkeur op de huidige locatie

Nieuwe bedrijfsconcepten, die het 
economisch klimaat versterken 
krijgen de kans

'Living labs' krijgen de ruimte en worden 
mogelijk gemaakt
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Veldhoven is een werkgemeente, er 
zijn meer arbeidsplaatsen dan eigen 
beroepsbevoling

Niet elk bedrijf hoeft in Veldhoven te 
landen, maar wel in de regio. Acquisitie 
doen we in regionaal verband
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Wat willen we 
bereiken?

'WerklocatieâEindhoven

Werken bij een bedrijf is onderdeel van het 
dagelijks leven, daarom is op de 
bedrijventerreinen inspirerende ruimte 
nodig met recreatieve waarden voor de 
werknemers van de bedrijven.

m Winkelcentra zijn compact en hebben een elkaar 
aanvullend profiel, investeerders wordt hiermee 
een wenkend perspectief g

Bedrijventerreinen en woonomgevi 
zijn aantrekkelijk aan elkaar verbonden
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Bedrijventerreinen hebben eigen 
profiel, investeerders wordt hiermee 
een wenkend perspectief gebodenWÊ'Wtíi

Versterking economische dynamiek De Run 
door herstructuering
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We brengen de voorraad m2 

bedrijventerreinen in evenwicht met de 
behoefte van markt
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VnderivŲi, economie 
en arbeidsmarkt

Arbeid is zo min mogelijke een 
beperkende factor voor ontwikkeling 
bedrijfsleven

Opleidingsbehoefte bedrijfsleven is 
leidend, zo komen mensen na opleiding 
bij lokaal bedrijfsleven terecht

Techniek wordt onderdeel van het 
regulier onderwijs

'eldhoven is een actief deelnemer binnen het 
egionaal Werk Bedrijf, waarbinnen inclusieve 
irbeidsmarkt (voor alle werkzoekenden) 
entraal staat

Veldhoven is een werkgemeente voor alle 
werkzoekenden, dus ook voor mensen met 
een beperking

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is 
vanzelfsprekend voor ondernemers in Veldhoven
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Veldhoven als 
'Brainporlgemeenle

Brainport

Wat willen we
bereiken?

Brainport is belangrijk voor 
Veldhoven wordt dan ook blijvend 
ondersteund door Veldhoven

Binnen de kracht van Brainport richt Veldhoven zich 
op verbinding High Tech Systems 8c Materials en de

Living labs worden gefaciliteerd

Veldhoven is een belangrijke voortrekker 
in de regionale samenwerkingsverbanden
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Wat willen we 
bereiken?
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Economische ontwikkeling is altijd 
een samenwerkingsopgave

Veldhoven is koploper in 
dienstverlening aan bedrijfsleven
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De economie is een netwerk, de 
gemeente is onderdeel van 
dit netwerk

Veldhoven biedt partnerschap om goede 
initiatieven uit de markt mee te kunnen 
ondersteunen
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