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Nieuwsbrief	  Schaapsdrift	  	  |	  	  2015-‐01	  
maart	  2015	  
	  
	  

1	   | 	   	  Inleiding	  	  
	  

Nu	  het	  moment	  nadert	  dat	  de	  revitalisering	  van	  het	  bedrijventerrein	  Schaapsdrift	  in	  Renkum	  daadwerkelijk	  
ter	  hand	  wordt	  genomen,	  gaat	  de	  gemeente	  zich	  met	  de	  ondernemers	  van	  de	  Schaapsdrift	  bezighouden	  met	  
het	  opzetten	  van	  een	  beheerorganisatie	  voor	  de	  Schaapsdrift.	  Met	  deze	  nieuwsbrief	  wordt	  u	  geïnformeerd	  
over	  de	  voortgang	  van	  de	  revitaliseringsplannen	  van	  de	  Schaapsdrift	  en	  het	  onderzoek	  dat	  zal	  worden	  gestart	  
naar	  de	  haalbaarheid	  van	  een	  beheerorganisatie	  voor	  de	  Schaapsdrift.	  
	  

2	   | 	   	  Beheerorganisatie	  
	  

In	  2015	  en	  2016	  zal	  op	  het	  bedrijventerrein	  Schaapsdrift	  bijna	  een	  half	  miljoen	  euro	  worden	  geïnvesteerd	  in	  
revitaliseringmaatregelen.	  De	  Schaapsdrift	  is	  een	  redelijk	  verouderd	  bedrijventerrein	  met	  weinig	  uitstraling.	  
De	  aard	  van	  de	  bedrijvigheid	  is	  verschillend.	  Zo	  zijn	  er	  o.a.	  zowel	  grote	  bedrijven	  in	  de	  weg-‐	  en	  waterbouw	  en	  
transportsector	  als	  een	  groothandel	  in	  medische	  benodigdheden	  gehuisvest.	  De	  voorgenomen	  kwaliteitsim-‐
puls	  is	  erop	  gericht	  van	  het	  bedrijventerrein	  de	  komende	  decennia	  voor	  zittende	  bedrijven	  en	  voor	  nieuw-‐
komers	  een	  aantrekkelijke	  locatie	  te	  maken.	  Dat	  gebeurt	  o.a.	  door	  de	  verbetering	  van	  de	  groenstructuur,	  
wegwerkzaamheden,	  de	  verbetering	  van	  de	  openbare	  verlichting,	  het	  aanleggen	  van	  een	  glasvezelnetwerk	  en	  
het	  aanbrengen	  van	  een	  betere	  verwijzing.	  
	  
Als	  de	  investeringen	  op	  de	  Schaapsdrift	  eenmaal	  gedaan	  zijn,	  is	  onderzoek	  gewenst	  naar	  de	  mogelijkheden	  
van	  het	  oprichten	  van	  een	  eigen	  beheerorganisatie.	  Zoals	  de	  naam	  al	  aangeeft,	  de	  beheerorganisatie	  krijgt	  de	  
verantwoordelijkheid	  voor	  bijvoorbeeld	  het	  eigendom	  en	  het	  beheer	  van	  het	  glasvezelnetwerk,	  het	  groenon-‐
derhoud,	  en	  tal	  van	  andere	  zaken	  die	  spelen	  op	  de	  Schaapsdrift.	  Feitelijk	  spreken	  we	  dus	  over	  ‘een	  dagelijks	  
bestuur’	  van	  het	  bedrijventerrein.	  
	  

2 .1 	   | 	   	  Voorbereiding 	  
	  

In	  de	  voorbereiding	  van	  de	  revitalisering	  en	  de	  uitvoering	  van	  een	  haalbaarheidsonderzoek	  naar	  een	  beheer-‐
organisatie	  zijn	  er	  tussen	  de	  gemeente	  en	  (een	  aantal)	  ondernemers	  van	  de	  Schaapsdrift	  meerdere	  gesprek-‐
ken	  gevoerd.	  Op	  27	  november	  vorig	  jaar	  is	  door	  de	  gemeente	  een	  bijeenkomst	  georganiseerd	  voor	  alle	  on-‐
dernemers	  van	  de	  Schaapsdrift.	  Karel	  Hooijer,	  Erwin	  Vreeman	  en	  Coen	  van	  Woudenberg	  hebben	  zich	  na	  deze	  
bijeenkomst	  bereid	  verklaard	  zitting	  te	  nemen	  in	  de	  stuurgroep.	  Alle	  vervolgstappen	  zullen	  met	  deze	  stuur-‐
groep	  worden	  afgestemd.	  
	  
Tijdens	  deze	  bijeenkomst	  was	  ook	  Huub	  Schoenaker	  (Tarmo)	  aanwezig.	  Hij	  heeft	  een	  korte	  presentatie	  over	  
het	  opzetten	  van	  een	  beheerorganisatie	  voor	  een	  bedrijventerrein	  en	  maatschappelijk	  verantwoord	  onder-‐
nemen	  (MVO)	  verzorgd.	  Daarbij	  is	  ook	  ingegaan	  op	  de	  mogelijke	  ondersteuning	  vanuit	  de	  provincie	  voor	  het	  
uitvoeren	  van	  een	  haalbaarheidsonderzoek	  naar	  een	  beheerorganisatie.	  Later	  is	  de	  steun	  vanuit	  de	  Hoge-‐
school	  Arnhem	  Nijmegen	  (HAN)	  daarbij	  gekomen.	  
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Ondertussen	  ligt	  er	  een	  verzoek	  voor	  ondersteuning	  bij	  de	  provincie	  en	  heeft	  Huub	  Schoenaker	  met	  de	  afde-‐
ling	  bedrijfskunde	  (Management,	  Economie	  en	  Recht,	  MER)	  van	  de	  HAN	  en	  drie	  derdejaars	  studenten	  van	  
deze	  studierichting	  een	  proces	  voorbereid	  voor	  de	  uitvoering	  en	  analyse	  van	  een	  enquête	  onder	  de	  bedrijven	  
op	  de	  Schaapsdrift	  naar	  het	  draagvlak	  en	  de	  mogelijkheden	  voor	  een	  beheerorganisatie.	  Huub	  Schoenaker	  
vormt	  met	  de	  betrokken	  studenten	  de	  begeleidingsgroep	  van	  de	  Schaapsdrift.	  
	  

2 .2 	   | 	   	  Enquête 	  
	  

Door	  de	  begeleidingsgroep	  is	  in	  overleg	  met	  de	  stuurgroep	  een	  werkwijze	  afgesproken.	  Alle	  bedrijven	  op	  de	  
Schaapsdrift	  zullen	  worden	  benaderd	  door	  middel	  van	  een	  enquête.	  Deze	  kan	  online	  worden	  uitgewerkt.	  In	  
de	  enquête	  zal	  worden	  gevraagd	  naar	  de	  wensen	  die	  er	  leven	  met	  betrekking	  tot	  het	  bedrijventerrein	  zelf,	  de	  
inrichting	  van	  een	  beheerorganisatie	  en	  het	  belang	  dat	  ondernemers	  hechten	  aan	  MVO.	  	  
Indien	  u	  de	  enquête	  niet	  online	  kunt	  of	  wilt	  invullen	  of	  daarbij	  moeilijkheden	  ondervindt,	  neemt	  u	  dan	  con-‐
tact	  op	  met	  Huub	  Schoenaker	  (	  hs@tarmo.nl	  of	  0651605455)	  die	  er	  dan	  voor	  zal	  zorgen	  dat	  u	  de	  enquête	  met	  
hulp	  van	  een	  der	  studenten	  schriftelijk	  kunt	  invullen.	  Alles	  in	  het	  belang	  van	  een	  grote	  respons!	  
	  
Met	  deze	  nieuwsbrief	  roepen	  wij	  u	  op	  uw	  medewerking	  aan	  deze	  enquête	  te	  leveren.	  Indien	  gewenst	  zal	  de	  
begeleidingsgroep	  persoonlijk	  uitleg	  komen	  geven	  over	  de	  bedoeling	  van	  de	  vragen.	  Daarover	  zal	  ook	  infor-‐
matie	  in	  de	  enquête	  staan.	  Hoe	  groter	  de	  deelname	  aan	  de	  enquête,	  hoe	  meer	  waarde	  aan	  de	  uitkomsten	  kan	  
worden	  toegekend.	  De	  enquête	  wordt	  zowel	  toegestuurd	  aan	  de	  ondernemers	  (huurders)	  als	  aan	  de	  pandei-‐
genaren.	  
	  

2 .3 	   | 	   	  Presentat ie 	  resultaten 	  en 	  vervolg 	  
	  

De	  enquête	  zal	  door	  de	  begeleidingsgroep	  worden	  geanalyseerd	  en	  u	  zult	  over	  de	  resultaten	  worden	  geïn-‐
formeerd.	  Dat	  zal	  gebeuren	  tijdens	  een	  bijeenkomst	  waar	  alle	  betrokkenen	  voor	  zullen	  worden	  uitgenodigd.	  
Aan	  de	  hand	  van	  het	  resultaat	  en	  de	  bespreking	  naar	  aanleiding	  van	  de	  presentatie	  zullen	  we	  de	  vervolgstap-‐
pen	  vaststellen.	  
	  
Het	  stappenplan	  tot	  dat	  moment	  ziet	  er	  als	  volgt	  uit:	  
	  

⋅ Maart:	  verzenden	  van	  de	  enquête	  en	  verwerken	  van	  de	  resultaten.	  
⋅ April:	  voorbereiden	  van	  de	  presentatie	  en	  de	  mogelijke	  vervolgstappen.	  
⋅ Mei:	  presentatie	  van	  de	  resultaten	  en	  besluit	  over	  het	  vervolg.	  	  
	  

3	   | 	   	  Overige	  projecten	  Schaapsdrift 	  
	  

Sinds	  de	  informatiebijeenkomst	  van	  27	  november	  vorig	  jaar	  zijn	  ook	  de	  voorbereidende	  werkzaamheden	  aan	  
de	  andere	  projecten	  voor	  de	  Schaapsdrift	  voortgezet.	  Waar	  van	  toepassing	  zijn	  daarbij	  ook	  de	  suggesties	  
vanuit	  de	  informatiebijeenkomst	  meegenomen.	  Hieronder	  wordt	  kort	  beschreven	  wat	  de	  stand	  van	  zaken	  is	  
ten	  aanzien	  van	  de	  verschillende	  projecten.	  
	  

Wegwerkzaamheden	  
Het	  bestek	  voor	  de	  uit	  te	  voeren	  wegwerkzaamheden	  is	  zo	  goed	  als	  gereed	  en	  het	  streven	  is	  om	  in	  mei	  /	  juni	  
daadwerkelijk	  aan	  de	  slag	  te	  gaan	  met	  het	  opnieuw	  asfalteren	  van	  de	  Energieweg	  en	  de	  Industrieweg,	  en	  het	  
verbreden	  van	  het	  fietspad	  Schaapsdrift.	  Uiteraard	  zal	  bij	  de	  uitvoering	  van	  werkzaamheden	  rekening	  wor-‐
den	  gehouden	  met	  de	  bereikbaarheid	  van	  het	  bedrijventerrein.	  
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Openbare 	  ver l icht ing 	  
Naar	  aanleiding	  van	  de	  suggestie	  aangedragen	  tijdens	  de	  informatiebijeenkomst	  om	  de	  verlichting	  langs	  het	  
fietspad	  Schaapsdrift	  verder	  zuidelijk	  door	  te	  trekken	  tot	  aan	  de	  grens	  van	  het	  bedrijventerrein,	  is	  het	  verlich-‐
tingsplan	  hierop	  aangepast.	  De	  werkzaamheden	  aan	  de	  openbare	  verlichting	  –	  het	  plaatsen	  van	  een	  aantal	  
nieuwe	  verlichtingspunten	  en	  het	  vervangen	  van	  armaturen	  –	  zullen	  tegelijkertijd	  met	  de	  wegwerkzaamhe-‐
den	  worden	  uitgevoerd.	  
	  
G lasvezel 	  
De	  gemeente	  heeft	  besloten	  om	  de	  aanleg	  van	  de	  mantelbuizen	  en	  de	  aansluiting	  op	  het	  landelijk	  glasvezel-‐
netwerk	  uit	  te	  voeren	  (tegelijkertijd	  met	  de	  wegwerkzaamheden)	  en	  te	  financieren.	  Verder	  wordt	  een	  plan	  
van	  aanpak	  opgesteld	  om	  daadwerkelijk	  glasvezel	  door	  de	  mantelbuizen	  te	  leggen	  –	  het	  deel	  dat	  de	  bedrijven	  
zelf	  voor	  hun	  rekening	  moeten	  nemen	  –	  en	  de	  bedrijfspanden	  aan	  te	  sluiten.	  
	  

4	   | 	   	  Meer	  informatie	  
	  

Voor	  informatie	  over	  de	  revitalisering	  van	  de	  Schaapsdrift	  of	  over	  de	  voortgang	  van	  de	  enquêtes	  kunt	  u	  con-‐
tact	  opnemen	  met	  de	  projectleider	  voor	  de	  revitalisering	  van	  het	  bedrijventerrein	  van	  de	  gemeente	  Renkum	  
te	  bereiken	  via	  info@schaapsdrift.nu.	  
	  
	  
	  


