
Ondernemen in de gemeente Duiven 

Het ondernemerslandschap in de gemeente Duiven is zeer divers. Met een bruisend 
horeca aanbod, een brede diversiteit aan bedrijven, winkels, instanties en 
recreatiemogelijkheden. We hebben veel zelfstandigen en kleinere bedrijven in allerlei 
branches en een grote zorgeconomie. We hebben ook een agrarische sector waar we trots 
op zijn. DOED ziet dat steeds meer grote bedrijven zich in onze gemeente willen vestigen. 
DOED begrijpt dat dit voor werkgelegenheid kan zorgen maar vindt het wel belangrijk dat 
er voldoende ruimte blijft voor kleinere, lokale ondernemingen en agrariërs en dat de 
verkeerssituatie rondom de bedrijventerreinen wordt verbeterd. We moeten de 
leefbaarheid op de bedrijventerreinen bewaken en waar nodig verbeteren. DOED ziet het 
als de taak van de gemeente om de ondernemers actief te bezoeken en met de 
ondernemersverenigingen in gesprek te blijven, mee te denken en waar mogelijk te 
faciliteren. Zo kunnen (lokale) ontwikkelingen nauw gevolgd worden ter versteviging van 
de samenwerking. DOED vindt het belangrijk dat ondernemers in Duiven, Groessen en Loo 
hun tijd en energie in hun onderneming kunnen steken en niet in bureaucratie terecht 
komen.  
 

 DOED vindt het belangrijk dat ondernemers(verenigingen) een ingang hebben bij de 
gemeente en vindt het als partij belangrijk met hen in gesprek te blijven om te horen 
wat de gemeente goed doet maar ook om te horen wat beter kan.  

 DOED vindt het belangrijk dat het heffingsgebied van reclamebelasting voor 
ondernemers niet verder wordt uitgebreid. 

 DOED vindt dat bekende knelpunten aangepakt moeten worden, zoals de 
bereikbaarheid (met openbaar vervoer, vervoer op maat, per auto en per fiets), de 
veiligheid en overlast.  

 DOED vindt dat er op de bedrijventerreinen voldoende ruimte moet zijn voor lokale 
ondernemers om zich daar te vestigen. 

 DOED pleit voor een gebruiksvriendelijk portaal om het delen van informatie tussen 
ondernemers en gemeente te vereenvoudigen en de dienstverlening te verbeteren. 
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