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Gemeenteraadsverkiezingen 2014
11 september 2013
Elize Radema-Leemreize
M K B , ondernemerschap, werkgelegenheid

Met het zicht op de

Gemeenteraadsverkiezingen....

Geachte Gemeenteraad,
Namens M K B Twente, namens de regionale ondernemers, maar misschien nog wel het
meest namens de inwoners van uw gemeente vragen wij met de komende
Gemeenteraadsverkiezing, uw aandacht voor het volgende;
ledereen heeft belang bij gezonde organisaties en nieuwe initiatieven. Bedrijven die
uitbreiden en mensen werk bieden, denk hierbij o.a. aan de positieve berichtgeving omtrent
de komst en uitbreiding van enkele grotere bedrijven naar Twente.
Het stimuleren van ondernemerschap en het bieden van kansen voor ondernemers is niet
meer iets van links of rechts. Juist in deze tijd waarin de werkeloosheid stijgt en de druk op de
kosten van het sociale stelsel toeneemt, bent u als gemeenteraad genoodzaakt om scherpe
keuzes te maken.
Gezamenlijk dienen we voor vandaag én morgen de concurrentiekracht van Twente te
versterken. Z o zijn mobiliteit/ bereikbaarheid, vergunningen, een uniform regionaal
inkoopbeleid, het stimuleren van de lokale arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs belangrijke
onderwerpen.
Er wordt vaak gezegd dat het M K B dé banenmotor is! Laten we dan de verantwoordelijkheid
nemen voor het onderhoud op deze motor. Maar laten wij ook aan het stuur gaan zitten om te
zorgen dat we de juiste richting aanhouden.
Wij vertrouwen erop dat het onderwerp boven aan op verkiezingsagenda staat,
maar vanuit eigen ondernemerschap konden wij het niet laten u hiermee een reminder te
geven.
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn, horen wij dat graag.
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