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Nr Omschrijving actie 
 

 Detailhandel  

1.  Het inventariseren van de behoefte naar aanvullend vestigingsbeleid voor de winkelgebieden 
2.  Het onderzoeken van de mogelijkheid om een BIZ-vastgoed in het centrumgebied op te richten, in samenwerking met de vastgoed 

ondernemers 
3.  Het steunen van initiatieven van ondernemers om een collectieve lokale online webshop te realiseren 
4.  Het steunen van initiatieven voor lokale duurzame bezorging of een distributiehub 
5.  Mogelijkheden onderzoeken voor vervoersdiensten van - en richting de winkelgebieden voor ouderen en inwoners die minder mobiel zijn 

 

 Horeca 

6.  Het stimuleren van nieuwe winkel- en horeca concepten 
7.  Het stimuleren van passende hybride evenementen (zoals fashion & bites)  
8.  Het stimuleren van een periodiek horecaoverleg 

 

 Toekomst winkelgebieden: verwevenheid horeca en detailhandel 

9.  Het in kaart brengen van leegstand in de winkelgebieden (en dit periodiek herhalen) 
10.  Gebruikmaken van tijdelijk leegstand in de winkelgebieden (pop-up initiatieven) 
11.  Het opstellen van een plan voor de zonering van het centrumgebied Bestaande uit kerngebied (concentratiegebied), aanloopgebied (gemengd 

gebied) en potentieel transformatiegebied (woongebied). 
 

 Werklocaties 

12.  Het opstellen van een visie voor de bedrijventerreinen en werklocaties 
13.  Mogelijkheden onderzoeken om de bestaande werkgebieden zoveel mogelijk te behouden en/of intensiveren 
14.  Als bestaande werklocaties worden getransformeerd wordt er ingezet op vervanging van het aantal banen 
15.  Het stimuleren van wonen en werken dichter bij elkaar, waar dat kan 
16.  Het opstellen van een toekomstgerichte agenda, die prioritering in uitdagingen en transities in beeld brengt voor de bedrijventerreinen 
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17.  Het in kaart brengen van de leegstand op de bedrijventerreinen (en dit periodiek herhalen) 
18.  Het vastleggen van de positie van werklocaties, kantoren en bedrijfsruimten in beleid 
19.  Mogelijkheden onderzoeken om de bestaande werklocaties te vergroenen 
20.  Delen praktijkvoorbeelden over het vergroenen van bedrijventerreinen 
21.  Inventariseren hoe we kunnen deelnemen aan nationale en regionale projecten 
22.  In gesprek gaan met GreenBiz IJmond om hen uit te nodigen voor een kennissessie hoe zij de verduurzaming van de bedrijventerreinen 

hebben aangepakt - en de potentiële kansen voor Heemstede in kaart brengen 
23.  Het stimuleren van goede bedrijvennetwerken / ondernemersverenigingen op de bedrijventerreinen 
24.  Het creëren van een sterkere samenwerking tussen de ondernemers van het bedrijventerrein en de gemeente 
25.  Het organiseren van integrale bedrijfscontact-momenten 
26.  Het opstellen van een accountplan bedrijventerrein, met een overzicht van bedrijven, contactmomenten, ontwikkelingen en plannen 

 

 Toerisme en recreatie  

27.  Het (fysiek) aansluiten van de bestaande wandel-, fiets- en vaarroutes, op netwerken in de regio 
28.  De website ‘Beleef Heemstede’ promoten onder inwoners en bezoekers.  
29.  De bestaande routes en netwerken communiceren naar inwoners en bezoekers, zodat zij hier op de hoogte van zijn.  
30.  Het stimuleren van ondernemers om een locatie voor fietsverhuur te realiseren 
31.  Mogelijkheden onderzoeken om oplaadplekken (voor elektrische fietsen) aan bestaande horecagelegenheden te koppelen 
32.  Het stimuleren van de ontwikkeling van een aantal thematische en interactieve wandel-, fiets-, en vaarroutes die passen bij het DNA van 

Heemstede 
33.  Mogelijkheden onderzoeken voor recreatieve spin-offs in de regio 
34.  Nauwe betrokkenheid bij de positionering, (regionale) marketing en promotie van Heemstede in de MRA 
35.  Mogelijkheden onderzoeken om de kwaliteit en diversiteit van het verblijfsaanbod te versterken, 
36.  Mogelijkheden onderzoeken om zakelijk toerisme te stimuleren en beter te benutten 
37.  Het inventariseren van de mogelijkheid en wenselijkheid van het invoeren van toeristenbelasting 
38.  Mogelijkheden onderzoeken van een evenementenfonds 
39.  Stimuleren van gezamenlijke vernieuwende horeca evenementen, zoals een culinaire wandeling of andere culinaire events 
40.  Het maken van een koppeling tussen evenementen die al plaatsvinden 
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41.  Het onderzoeken van mogelijkheden van een bredere ‘feestweek’ of jaarlijks groot thema feest met samenwerkingen tussen alle 
winkelgebieden, horeca en andere partners 

42.  Het stimuleren van samenwerking tussen de verschillende winkelgebieden en partners bij evenementen 
 

 Zorg 

43.  Het gesprek aan gaan met lokale zorgaanbieders over de mogelijkheden om de economische perspectieven van de gemeente Heemstede als  
aantrekkelijke omgeving voor ouderen beter te benutten 
 

 Zzp’ers 

44.  Het stimuleren van samenwerkingsverbanden en/of netwerk van zzp’ers 
45.  Het inventariseren van de behoefte aan interactiemilieus en ontmoetingsplekken 
46.  Monitoren welke bedrijven onlangs zijn opgericht, een nieuwe vestiging hebben geopend of failliet zijn gegaan via de Kamer van Koophandel 

(KvK) 
47.  Starten met een ‘welkomstpakket’ voor nieuwe zzp’ers 
48.  Inventariseren mogelijkheden voor informatie thema avonden voor zzp’ers 

 
 Circulair en duurzaam ondernemen 

49.  Het aanjagen van duurzaamheidsinitiatieven voor ondernemers via Heemstede Duurzaam 
50.  Het behouden van de samenwerking op de thema’s van Amsterdam Economic Board 
51.  Het stimuleren van ondernemers in het verduurzamen en het klimaatadaptief maken van hun pand en/of bedrijfsvoering door energie te 

besparen en over te gaan op hernieuwbare energie 
52.  Het opstarten van een taskforce koopkracht en energiecrisis om goede tips en ideeën te delen 
53.  Inventariseren hoe we bestaande subsidies beter onder de aandacht kunnen brengen en toegankelijker kunnen maken voor ondernemers  
54.  Mogelijkheden onderzoeken om deeleconomie te stimuleren in Heemstede 
55.  Het stimuleren van ondernemers om hun klanten aan te moedigen om eigen verpakkingen mee te nemen 
56.  Het stimuleren van horecaondernemers in het verduurzamen en gezonder maken van hun voedselaanbod  
57.  Inventariseren kansen voor een White-Label truck, voor ondernemers winkelgebieden en bedrijventerreinen  
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 Arbeidsmarkt & werkgelegenheid 

58.  Inzetten op actieve bewustwording bij werkgevers voor de mogelijkheden van ondersteuning voor werknemers bij werving en selectie / 
regelingen en subsidies / kennis en advies, zoals de Harrie Help training, bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

59.  Meer samenwerking op het gebied van impact ondernemen met de gemeente Haarlem  
60.  Onderzoeken mogelijkheden om samenwerking tussen middelbare scholen en/of horeca, bedrijven, detailhandel en zorg & welzijn in 

Heemstede (en eventueel de regio) op te starten in bijvoorbeeld de maatschappelijke werkweek / open bedrijfsdagen / profielwerkstuk 
61.  Stimuleren van een campagne om de  lokale bedrijven, zoals horeca, te profileren als leuke werkgever in Heemstede 
62.  Het stimuleren van samenwerking onderling horecazaken met uitwisseling leerlingen  
63.  Kijken naar mogelijkheden om de verbindingen met het openbaar vervoer te verbeteren voor de bedrijventerreinen 
64.   Verbeteren wegbewijzering op de bedrijventerreinen 

 

 


