
In het Economisch Programma de Langstraat (EPL) zijn 5 sterke sectoren benoemd waar de Langstraat op moet inzetten. Aan de deelnemers is gevraagd hoe  
belangrijk zij deze sectoren vinden. Ondernemers geven bij vrijetijdseconomie het vaakst aan dat deze sector (zeer) belangrijk is, bij de schoen- en lederindustrie geeft 
men dit het minst vaak aan. 

Economisch Programma de Langstraat
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Het Ondernemerspanel de Langstraat is een online panel waarin ondernemers hun mening over verschillende onderwerpen kunnen laten horen.  
Doel van deze uitvraag is van ondernemers te horen welke onderdelen uit het Economisch Programma de Langstraat (EPL) prioriteit moeten krijgen.  
De uitkomsten van dit panel worden betrokken bij het bepalen van de economische activiteiten voor het komende jaar.

Er is gevraagd aan de ondernemers waar de komende periode de focus op moet  
liggen. Iedere deelnemer kon drie prioriteiten aangeven. De meeste focus moet  
liggen op veiligheid en leefbaarheid van de bedrijfsomgeving.  
De vijf meest gekozen antwoorden zijn:

1. Leefbaarheid en veiligheid bedrijfsomgeving               36%
2. Duurzame ontwikkeling             33%
3. Economische vitaliteit       28% 
4. Flexibel omspringen met regels en procedures 28%
5. (Structurele) samenwerking bedrijfsleven                           25% 

Vrijetijdseconomie Detailhandel Logistiek Metaal- en maakindustrie Schoen- en Lederindustrie
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De drie minst gekozen onderwerpen zijn:
Het realiseren van tijdelijke overnachtingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten (6%),  
Heffingen en regeldruk (7%), Tijdig betalen door de gemeente (7%)

In het EPL zijn 11 prioriteiten opgenomen. Aan de ondernemers vroe-
gen we welke van de 8 volgens hen prioriteit moest krijgen. Volgens 
de deelnemers moet de meeste aandacht uitgaan naar het vergroten 
van de naamsbekendheid van de Langstraat. De drie onderwerpen 
die het vaakst aangekruist zijn: 
 

1. Het vergroten van de naamsbekendheid van  

    De Langstraat en het verbeteren van haar imago (41%).

2. Ontwerp een slimme overlegstructuur voor de uitvoering van  

    economische en daaraan parallel lopende beleidsprogramma’s  

    (34%).

3. Organiseer inspireersessies en  

    vorm netwerktafels voor nieuwe  

    winkel- en ondernemers- 

    concepten (25%).



Het panel  
 
Totaal zijn ruim 500 ondernemers begonnen, 420 hebben 
de totale vragenlijst ingevuld. De meeste ondernemers  
zijn afkomstig uit zakelijke dienstverlening, groot- en detail-
handel en de industrie. 

Zakelijke dienstverlening

Zakelijke dienstverlening (24%)

Vrijetijdseconomie (11%)

Informatie en communicatie (6%)

Logistiek (vervoer en opslag) (3%)

Financiële instellingen (1%)

Verhuur van en handel in onroerend goed (1%)

Industrie

Industrie (10%)

Bouwnijverheid (8%)

Metaal-en machine-industrie (5%)

Vervaardiging van leer- en lederwaren en 

schoenen (2%)

Handel

Groot-en detailhandel (17%)

Collectieve dienstverlening

Gezondheids- en welzijnszorg (8%)

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en 

verplichte sociale verzekeringen (1%)

Landbouw

Landbouw, bosbouw en visserij (3%)
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Vervolgproces 

De gemeenten willen graag aan de slag met de resultaten. De uitkomsten van dit panel nemen we mee 
bij het bepalen van de prioriteiten voor het komende jaar. Op korte termijn ondernemen wij de volgende 
acties:

• Marketing van de Langstraat.  
De regio is op dit moment bezig met de inrichting van het Regionaal Bureau voor Toerisme. Dit moet 
verder vorm krijgen. Tegelijkertijd kijken we in overleg met de Efteling naar mogelijkheden om dit 
gebied beter op de kaart te zetten. 

• Inspiratiebijeenkomst over detailhandel.  
We organiseren een regionale inspiratie bijeenkomst over en voor de detailhandel. Bij deze bijeen-
komst kijken we naar nieuwe winkelconcepten.  

• Onderzoek naar schoen-en lederindustrie.  
We doen onderzoek naar de economische waarde van de schoen-en ledersector in De Langstraat.  
Met ondernemers en organisaties uit de branche bespreken we de toekomst van de sector.  

• Bijeenkomst over ondernemerspanel. Er komt een bijeenkomst met de drie wethouders over de 
uitkomsten van het panel. Daarvoor zullen de mensen die aangegeven hebben deel te willen nemen 
worden uitgenodigd.  Daarbij zal ook aandacht zijn voor de overlegstructuur tussen overheid en onder-
nemers. 

Heeft u nog vragen of  opmerkingen over het  ondernemerspanel?   
Wilt u zich ook aanmelden  

voor het Ondernemerspanel  
De Langstaat?  

Neem contact op met Martin van 
Rossum via 0416 – 683456 of mail 

naar: ondernemerspanel@waalwijk.nl 


