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Voorwoord
In de gemeente Oisterwijk is het ondernemend vermogen groot en zijn veel actieve en betrokken
ondernemers aanwezig. Om dit ondernemerschap en overige aspecten van de lokale economie te
versterken is het programma Oisterwijk Onderneemt ingericht. In 2016 is vanuit dit programma al
een accountmanager Oisterwijk Onderneemt aangesteld en een ondernemersloket ingericht. Om
verder resultaat te kunnen boeken met het programma is behoefte aan een ambitieuze en
inspirerende economische visie op basis van het economisch profiel van de gemeente. Deze visie
helpt om groei- en ontwikkelkansen die passen bij het economisch profiel beter en eerder in beeld te
krijgen en te verzilveren, zowel voor bestaande als potentiële nieuwe bedrijven. De economische
visie is nadrukkelijk tot stand gekomen met ondernemers en andere belanghebbenden. Immers een
gezamenlijke visie is noodzakelijk om de ambities te kunnen verwezenlijken. In totaal is er input
ontvangen van bijna 300 stakeholders. Het traject om te komen tot de economische visie is begeleidt
door Seinpost adviesbureau.
In deze beknopte rapportage is de visie in het kort uiteengezet en wordt extra informatie gegeven
over het functioneren van de huidige lokale economie van Oisterwijk en het economische DNA van
de gemeente.
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Onze aanpak
Onze aanpak om te komen tot de economische visie bestond grofweg uit drie fasen, namelijk 1)
ophalen van informatie, 2) verwerken van informatie en 3) teruggeven. Bouwstenen per fasen zijn:
1. Ophalen
 Analyseren van cijfers uit bestaande databases, zoals CBS, KvK en Lisa en eerder
uitgevoerde onderzoeken en opgestelde rapporten en beleidsdocumenten
 Verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve informatie middels een enquête en
rondetafelgesprekken
2. Verwerken
 Opstellen grove lijnen visie en delen met ondernemers tijdens brede interactieve
bijeenkomst. Lijnen konden worden geverifieerd en aangescherpt.
3. Teruggeven
 Definitieve economische visie incl. actieprogramma opgesteld worden. Hierin staan
ambities omschreven en programma’s om deze ambitie gezamenlijk (gemeente,
ondernemers en eigenaren) te realiseren.
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Ondernemersplan op één A4
De verschillende gezichten van Oisterwijk vormen de bouwstenen van het lokale economische DNA.
De beelden komen samen in twee pijlers Ondernemen en Verblijven met als kernwaarden
ondernemerschap, kwaliteit, vakmanschap, Brabantse gemoedelijkheid, bourgondisch en een hoog
arbeidsethos. De pijlers en kernwaarden verbinden de ogenschijnlijke tegenstellingen. Een divers en
verrassend karakter past beter bij Oisterwijk dan een (meer) eenzijdige.
Er is gekozen om de economische visie op een onderscheidende wijze uit te werken. Dit betreft het
zogenaamde ‘Ondernemersplan op één A4’1. Dit stelt partijen in staat om doelen op lange termijn te
vertalen in concrete maatregelen, maar tegelijk om ‘focus’ te houden op de uiteindelijke ambitie.
Tevens dwingt de methode tot het maken van keuzes waardoor de kans op het bereiken van het
uiteindelijke doel wordt gemaximaliseerd.
Het ondernemersplan op een A4 voor de lokale economie van Oisterwijk ziet er samengevat als volgt
uit:

1

Gebaseerd op de O(bjects), G(oals), S(trategies), M(easures)-methodiek.
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Drie strategieën voor de Oisterwijkse economie 2018 - 2022
Innovatiestrategie: nog beter doen waar we al goed in zijn
Ambities: meer koplopers en snelle groeiers, 10% meer bezoekers, die meer besteden, toename van
aantal banen in o.a. vrijetijdssector en maakindustrie en Oisterwijk op de kaart als dé
vrijetijdsbestemming in Brabant.
Uitgangspunt bij deze strategie is het versterken van het innovatieve vermogen en het faciliteren van
groei van het lokale bedrijfsleven om te zorgen voor meer koplopers. Door het stimuleren van
ondernemerschap en innovatie, met name in de sectoren waar momenteel opgaven zijn en/of kansen
liggen zoals horeca, detailhandel, toerisme, zorg en smart industry. Koplopers en prijswinnaars uit het
lokale bedrijfsleven kunnen andere ondernemers inspireren door hun kennis te delen. Hierin heeft de
overheid een ondersteunende rol. Het versterken van de samenwerking en synergie tussen bedrijfsleven,
onderwijs en overheid draagt tevens bij aan het innovatieklimaat in de gemeente. Samen kunnen
vernieuwende oplossingen voor (maatschappelijke) vraagstukken, nieuwe concepten en kennis
ontwikkeld, getest en toegepast worden. Zeker de vrijetijdseconomie biedt hier aanknopingspunten voor
in de gemeente Oisterwijk. Bij ‘Oisterwijk, Parel in ’t groen’ past ook dat onze economie, onze
ondernemers en onze werklocaties zich meer en zichtbaarder bezig houden met het
duurzaamheidsvraagstuk en de energietransitie.
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Organisatiestrategie: zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen
Ambities: meer en betere samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen de drie o’s overheid,
onderwijs en ondernemers. Vertaald in een hogere organisatiegraad van het lokale bedrijfsleven, nieuwe
samenwerkingsinitiatieven en een sterkere positie van Oisterwijk in de regio.
In de gemeente zijn diverse ondernemersverenigingen en samenwerkingsverbanden tussen ondernemers.
Hun doelstellingen zijn divers: van belangenbehartiging, afstemming, belangenbevordering, ontwikkeling,
maatschappelijk doel tot netwerkvorming. In veel gevallen zijn deze clubs geografisch georiënteerd.
Tijdens de bijeenkomsten in dit traject hebben ondernemers meerdere malen een oproep gedaan om de
onderlinge samenwerking te verbeteren. Door betere afstemming zal hechtere samenwerking ontstaan
om meer uit Oisterwijk te halen. Dit kan zijn samenwerking tussen de verschillende vestigingsmilieus
(centrum, buitengebied, bedrijventerreinen), tussen ondernemers in dezelfde branche, tussen koplopers
in verschillende branches of andere vernieuwende coalities.
De samenwerking in/met de regio kan worden versterkt door nog nadrukkelijker kenbaar te maken waar
de economie van Oisterwijk voor staat en hoe wordt aangesloten op de regionale ambities. Oisterwijk is
immers geen eiland: de gemeente is afhankelijk van haar omgeving. Andersom geldt ook: wij dragen bij
aan de kracht van de regio Hart van Brabant. Het sterker profileren van de toeristische potenties van de
regio met Oisterwijk als belangrijke trekker is een van de speerpunten. Dit geldt ook voor de
bereikbaarheid: verbetering van de bereikbaarheid van steden en werklocaties in de regio Hart van
Brabant zou zowel de aantrekkingskracht als woonregio als de arbeidsparticipatie vergroten.
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Klantstrategie: De hard- en software van het vestigingsklimaat op orde
Ambities: betere beoordeling van het vestigingsklimaat (van 6,3 naar 8,0), hogere waardering
gemeentelijke dienstverlening (van 6,1 naar 7,5), faciliteren van lokale groei en ontwikkeling,
vermindering van leegstand op bedrijventerreinen (-20%) en in het centrum van Moergestel (van 23%
naar 12,5 %).
Gemeente Oisterwijk gaat de rode loper voor ondernemers uitleggen. Streven is een uitnodigend
vestigingsklimaat. Dit vereist maximale klantgerichtheid en een ondernemersbril van de gemeentelijke
organisatie: een ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’ houding. De accountmanager Oisterwijk Onderneemt
speelt hierin een cruciale rol als de verbindende schakel tussen ‘binnen en buiten’. Bij de software van het
vestigingsklimaat hoort ook citymarketing: het laden en het verkopen van het merk Oisterwijk. Dit is niet
alleen een middel om bezoekers te verleiden naar Oisterwijk te komen, maar ook voor het behouden en
trekken van bewoners en bedrijven. De overheid is de initiatiefnemer in het opzetten van de benodigde
organisatiestructuur. De uitvoering van citymarketing gebeurt is een publiek-private samenwerking.
Ook aspecten van de hardware van het vestigingsklimaat zullen de komende jaren aangepakt worden.
Denk bijvoorbeeld aan een effectieve leegstandsaanpak (voor centra en bedrijventerreinen),
inrichtingsplannen om ruimtelijke kwaliteit te verbeteren (bijvoorbeeld Lindeplein, Fabriekspad, centrum
Moergestel), glasvezel in het buitengebied en bereikbaarheidsplannen (voor centrum Oisterwijk en
bedrijventerreinen). Dit alles vergt maatwerk en publiek-private samenwerking. Verder is een
inventarisatie naar de kwalitatieve en kwantitatieve ruimtebehoeften van het huidige bedrijfsleven nodig,
om in de toekomst voldoende ruimte aan groeiende bedrijven te kunnen faciliteren.
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Oisterwijk in beeld
Het gaat relatief goed met de lokale economie in Oisterwijk:
-

-

-

-

2.839 vestigingen: per 1.000 inwoners in de beroepsbevolking is dit relatief veel wanneer dit
vergeleken wordt met het gemiddelde van de regio, gemeenten met een vergelijkbaar
inwonertal en Nederland (zie figuur 1).
11.220 banen: Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar
(potentiële beroepsbevolking) is in Oisterwijk gemiddeld vergeleken met plaatsen met een
vergelijkbaar inwonertal, de regio en Nederland (zie figuur 2).
Er zijn relatief veel ZZP’ers werkzaam zijn in de gemeente Oisterwijk (zie figuur 3 en 4). De
ZZP’ers doen het gemiddeld gezien relatief goed. Het gemiddelde gestandaardiseerde
inkomen ligt met €35.700,- relatief hoog en het aandeel ZZP’ers met een gestandaardiseerd
inkomen tot €15.000 is relatief klein.
Het werkeloosheidspercentage is in Oisterwijk relatief laag, namelijk 5.9% t.o.v. 6,8% in de
COROP-regio Midden Noord-Brabant en 7% in Nederland.
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Figuur 1. Vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar. Benchmark gemeenten
ongeveer eenzelfde inwonertal (bron: CBS, 2016)
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Figuur 2: Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar. Benchmark gemeenten
ongeveer zelfde inwonertal (bron: CBS, 2016)
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Geldermalsen
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Figuur 3: Aantal ZZP’ers per 1.000 banen (bron: cbs,
2015)

Figuur 4: Inkomen ZZP’ers (bron: cbs, 2014)
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*Het gestandaardiseerd inkomen is het
besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen
in grootte en samenstelling van het huishouden.
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Bedrijvigheid: Internationaal en Lokaal
De reikwijdte van de bedrijvigheid in Oisterwijk is variërend van sterk lokaal tot sterk internationaal
met alles er tussen in.
o
o

o
o

2

Het aandeel exporterende bedrijven is in Oisterwijk relatief hoog (zie figuur 5).
Internationaal georiënteerde bedrijven zijn met name gevestigd op bedrijventerrein
Laarakkers en met name actief in de sectoren handel, bouw en industrie.
Enkele ondernemers hebben een uitbreidingsbehoefte.
Een bedrijventerrein waar met name de lokaal en subregionaal georiënteerde bedrijven
gevestigd zijn is Stokeind.
Op bedrijventerrein Sonman is een mix van bedrijvigheid zichtbaar. In het eerste kwartaal
van 2017 stonden op dit bedrijventerrein enkele panden leeg, waarvan sommigen op
zichtlocaties (zichtbaar vanaf de snelweg)2.

Bron: Fundainbusiness (22 maart 2017), leegstand van in totaal 4.500 m².
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Figuur 5: Aantal exporterende vestigingen t.o.v. totaal aantal vestigingen (in %) (Bron: cbs, 2016)
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Winkelmilieus: hoog segment en laag segment
In de gemeente Oisterwijk zijn verschillende winkelmilieus te onderscheiden.
o Centrum Oisterwijk
o In de Dorpsstraat, incl. Fabriekspad kan men terecht voor de frequente
boodschappen en winkels in het lagere segment. Dit deel wordt vooral bezocht door
de lokale bewoner (zie figuur 6).
o Op de Lind zijn diverse modewinkels in het hogere segment gevestigd. Deze winkels
hebben een regionale en soms ook landelijke trekkracht (zie figuur 6).
o De leegstand in het centrum van Oisterwijk is 11,9% van het winkelvloeroppervlak in
m². Dit ligt onder het gemiddelde van centrumgebieden van woonplaatsen met een
vergelijkbaar inwonertal (14%). De leegstand concentreert zich met name op het
Lindeplein en in de aanloopstraten (meer informatie branchering centrumgebied
Oisterwijk zie figuur 7).
o Centrum Moergestel
o In Moergestel kan men terecht voor de dagelijkse boodschappen. Tevens zijn er
diverse winkels in de branche in/om huis gevestigd. In het centrum van Moergestel
staat 23,5% van het winkelvloeroppervlak leeg. Dit is fors hoger dan de gemiddelde
leegstand van 12,1% in kernen met een vergelijkbaar inwonertal (zie figuur 8).
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Figuur 6: Schets van huidige branchering centrum Oisterwijk (bron: detailhandelsstructuurvisie
Oisterwijk 2016)
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Figuur 7: Benchmark branchering centrum
Oisterwijk, aantal winkelvloeroppervlak per
1.000 inwoners (bron: Locatus)

Figuur 8: Benchmark branchering centrum
Moergestel, aantal winkelvloeroppervlak per
1.000 inwoners (bron: Locatus)

015000 < = Inwklasse
Oisterwijk <020000
00-Leegstand
11-Dagelijks
22-Mode &
Luxe
35-Vrije Tijd
37-In/Om
Huis
38-Detailh
Overig

117
251

126
246

386
64

317
54

155

137

8

23

005000 < =
Inwklasse
Groep
Moergestel <007500
00-Leegstand
247
11-Dagelijks
379
22-Mode & Luxe
173
35-Vrije Tijd
0
37-In/Om Huis
254
38-Detailh
Overig
0
Totaal
1.052

31

120
351
246
35
219
21
992

32

33

Uitstraling: Verzorgd en onverzorgd
De staat van de verzorging van de openbare ruimte en het vastgoed in de gemeente is wisselend te
noemen. Enkele voorbeelden die genoemd kunnen worden zijn:
- Centrum Moergestel: Enerzijds heeft het dorp een pittoresk en verzorgde aanblik. Anderzijds
hebben andere delen van het centrum van Moergestel een onverzorgde en soms zelfs
verloederde indruk. Zo blijft de herontwikkeling van de hoek Kerkstraat/Sint Ermelindishof
uit, met als gevolg dat diverse panden in dit gebied leegstaan en investeringen van
vastgoedeigenaren uitblijven. De al forse leegstand in het centrum (incl. verborgen leegstand
van bijvoorbeeld De Bieb) in combinatie met de uitgestrektheid van het
voorzieningenaanbod maakt het centrum kwetsbaar.
- Centrum Oisterwijk: De uitstraling van de Dorpsstraat en de Lind zijn zeer verzorgd. De
uitstraling van het Fabriekspad blijft echter achter en heeft een weinig aantrekkelijke aanblik.
Ook de uitstraling van het Lindeplein is voor verbetering vatbaar. Waar de hoofdstraat
levendig is, ontbreekt het daar aan op het Lindeplein. Dit plein ligt niet in het winkel/wandelcircuit.
- Bedrijventerreinen: Bedrijventerrein Laarakkers oogt zeer verzorgd en passend bij de
behoefte van (internationale) bedrijvigheid. De overige bedrijventerreinen zijn in redelijke,
maar licht verouderde staat.

34

35

Cultuur: Dorps en stedelijk
Uit de gesprekken met ondernemers en uit de ondernemersenquête komt naar voren dat de
culturen van de kernen Moergestel en Oisterwijk verschillen.
- Kern Moergestel: Saamhorigheid, dorps en samenwerking zijn woorden die door
ondernemers uit Moergestel veelvuldig genoemd worden als pijlers voor de identiteit van de
kern (zie figuur 10). Dit dorpse karakter is ook zichtbaar in het voorzieningenaanbod van
Moergestel, met haar vele kroegen.
- Kern Oisterwijk: De waarden saamhorigheid, dorps en samenwerking worden niet of minder
genoemd door ondernemers uit Oisterwijk. De kernwaarden ondernemend en allure
beschrijven volgens hen meer de identiteit (zie figuur 9).
In het voorzieningenaanbod is het stedelijke karakter zichtbaar. Ketens met name in de grote
steden gevestigd zijn, hebben in Oisterwijk een filiaal, zoals Sissy Boy, ICI Paris en Rituals.
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Figuur 9: Identiteitsdragers centrum Oisterwijk
(bron: ondernemersenquête 2017)

Figuur 10: Identiteitsdragers centrum
Moergestel (bron: ondernemersenquête 2017)
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Beroepsbevolkingssamenstelling: laagopgeleid werk en
hoogopgeleid werk
-

-

De beroepsbevolking van de gemeente Oisterwijk kent relatief veel hoogopgeleiden mensen.
Hierbij gaat het om mensen met een afgeronde hbo of wo opleiding.
Tegelijkertijd wonen er ook relatief veel inwoners met een laag opleidingsniveau in de
gemeente Oisterwijk (personen met als hoogst voltooide opleiding basisonderwijs, vmbo,
eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (zie figuur 11).
Voor deze mensen lijkt voldoende passend werk aanwezig in de gemeente of regio. De
werkloosheid is immers laag.
Het inkomensniveau is relatief hoog in Oisterwijk. Het gemiddelde huishoudinkomen ligt met
€41.300,- hoger dan het Midden Noord-Brabants (€36.000) en Nederlands (€36.000)
gemiddelde. Ook het aandeel huishoudens onder de lage inkomensgrens is lager (zie figuur
12).
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Figuur 11: Opleidingsniveau beroepsbevolking (aantal per 1.000 inwoners)(bron: cbs, 2014)
Laag
opleidingsniveau
Oisterwijk
25.000 - 50.000 inwoners
Midden-Noord-Brabant
Nederland
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252
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Hoog
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252
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247
276
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Figuur 12: Besteedbaar huishoudinkomen (Bron: cbs, 2014).
Particulier besteedbaar
huishoudinkomen [dzd euro]
Oisterwijk
25.000 - 50.000
inwoners
Midden-NoordBrabant
Nederland

% huishoudens met inkomen onder
lage-inkomensgrens [%]
41,3

7,5

37,8

7,6

36
36,2

9,2
10,1
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Doelgroepen: cultuur/verrassing en gezelligheid/laagdrempelig
Het vrijetijdsaanbod aanbod in de gemeente Oisterwijk is divers en trekt diverse doelgroepen.
Stigmatiserend kan gesteld worden dat:
- Het KVL-terrein trekt bezoekers die over het algemeen creatief en op zoek zijn naar
uitdagingen en inspirerende ervaringen. Karakterkenmerken als onafhankelijk, intelligent,
zelfbewust, artistiek en ruimdenkend passen goed bij deze recreanten. Naast dit type
bezoekers trekt dit terrein ook dergelijke creatieve en vernieuwende bedrijvigheid aan.
- De voorzieningen in het buitengebied trekken bezoekers aan die graag samen met anderen
actief, sportief recreëren en lekker eten. Contact met anderen – familie, vrienden of
kennissen – is belangrijk. Ook de rustzoekers komen aan hun trekken in het buitengebied.
- Het centrumgebied van Oisterwijk is aantrekkelijk voor mensen op zoek naar stijl, luxe en
klasse. Deze mensen zijn zelfverzekerd en leiden een druk en dynamisch leven. Recreëren
betekent voor hen ontspannen en afstand nemen van de dynamiek van alledag. Daarnaast
zijn deze bezoekers gericht op merken, hoge kwaliteit en status3. Zien en gezien worden is
een deel van de beleving.

3

Beschrijving diverse doelgroepen van onderzoeksbureau SAMR (2016).
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Oisterwijk: goed voor bewoners, bedrijven en bezoekers
Al deze beelden en bouwstenen komen samen in de ambitie ‘Oisterwijk Parel in ’t groen: goed voor
bewoners, bedrijven en bezoekers. Belangrijke pijlers hierbij zijn ondernemen en verblijven.
Oisterwijk laat zien dat deze pijlers complementair aan elkaar zijn.
-

-

4

Het intents festival kan symbool staan voor deze twee pijlers van de Oisterwijkse lokale
economie. Elk jaar trekt dit festival 16.000 bezoekers die willen ontspannen. Tegelijkertijd
illustreert het festival het ondernemerschap in de gemeente. Ooit begonnen als initiatief van
een groepje vrienden is het nu uitgegroeid tot een van de grootste dancefestivals van
Nederland.
De complementariteit tussen ondernemen en verblijven kan ook breder gevonden worden.
De Bossen en Vennen, het voorzieningenaanbod en gezellige centrum dragen bij aan een
prettige woon- en verblijfsklimaat wat ondernemerschap aantrekt. Immers werk volgt
tegenwoordig eerder wonen dan andersom. Dit geldt met name voor creatieve en/of
hoogopgeleide werknemers en ondernemers die graag voorzieningen bij hun (flexibele)
woon- en werkplek willen4.

Bron: ESD² (2013)
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-

-

De WOZ-waarde van de woningen kan gezien worden als een van de indicatoren van het
woonklimaat in een gemeente. Deze ligt in de gemeente Oisterwijk hoog ten opzichte van
het gemiddelde van de regio en Nederland (zie figuur 13).
Een tweede indicator is de Leefbaarometer opgesteld door het Ministerie van Binnenlandse
Zaken. Dit geeft inzicht in de leefbaarheid van gemeenten. Gekeken is naar het
woningaanbod, voorzieningenaanbod Veiligheid en de fysieke omgeving. Oisterwijk krijgt
hierbij een score ‘zeer goed’ (zie figuur 14) .
Figuur 13: Gemiddelde WOZ-waarde van de woningen (bron: cbs, 2016)
Oisterwijk
25.000 - 50.000 inwoners
Midden-Noord-Brabant
Nederland

Gemiddelde WOZ-waarde woningen
303.000
219.000
212.000
209.000
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Figuur 14: Score Leefbaarometer (Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2014)
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Oisterwijk: goed voor bedrijven
Gekeken naar de kernwaarde ‘ondernemen kunnen voor de gemeente Oisterwijk enkele toppunten
en verbeterpunten genoemd worden5. Te beginnen met de toppunten.
-

-

5
6

Ondernemers tevreden met vestigingsklimaat: Respondenten geven gemiddeld een 7.3 voor
het vestigingsklimaat van de gemeente Oisterwijk. Vergeleken met het rapportcijfer van
Noord-Brabant (6,4) en Nederland (6,2) is dit relatief hoog. Ondernemers in de kern
Oisterwijk waarderen het verstigingsklimaat iets hoger (7,4) dan in de kern Moergestel (6,9).
In de gemeente Oisterwijk zijn diverse toppers gevestigd: Naast relatief veel exporterende
bedrijven, zijn er ook diverse landelijke toppers terug te vinden in het ondernemersbestand,
zoals Van Bommel, Robèrt van Beckhoven, Eethuys de Lind (Eerste plaats in de Cafetaria Top
100 van 20166), Tobroco, De Tijd, Collin Crowdfund en Dual Inventive.
Sectoren die qua banen relatief oververtegenwoordigd zijn ten opzichte van het Nederlands
gemiddelde zijn groot- en detailhandel, horeca en bouw. Ook in de landbouw zijn relatief
veel banen. De sectoren zakelijke diensten en zorg zijn qua aantal banen groot, maar relatief
gezien kleiner dan het Nederlands gemiddelde (zie figuur 15).

Op basis van bestaande cijfers en statistieken, enquête en gesprekken met ondernemers.
De Cafetaria Top 100 wordt opgesteld door het vakblad Snackkoerier.
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Apart kan de toeristische sector genoemd worden. Deze is in Oisterwijk zowel qua
vestigingen en banen relatief groot (zie figuur 16).
Betrokkenheid: 97,5% van de respondenten van de ondernemersenquête geeft aan geen
verhuisbehoefte te hebben of op zoek te zijn naar een pand binnen de gemeente. 4 bedrijven
geven aan op zoek te zijn naar een pand buiten de gemeente7.

Daarnaast zijn er ook enkele verbeterpunten:
-

-

7
8

Dienstverlening gemeente: Respondenten van de ondernemersenquête beoordelen de
dienstverlening van de gemeente gemiddeld met een 6.1. Dit is iets lager dan het Nederlands
gemiddelde (6,5) en het gemiddelde van gemeenten met een vergelijkbaar inwonertal (6,4).
Zaken waar ondernemers behoefte aan hebben zijn een meer ondernemersgerichte houding
en een ja, mits’ in plaats van ‘nee, tenzij’ houding, maatwerk, heldere kaders, transparantie
en snellere procedures8.
Blijvend vitale bedrijventerreinen: Richting de toekomst toe is aandacht nodig voor de
vitaliteit van de bedrijventerreinen: passend bij de behoefte van de huidige en toekomstige

Bron: Ondernemersenquête, Seinpost, 2017
Deze punten kwamen zowel in de enquête als de drie rondetafel-bijeenkomsten naar voren.
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9

ondernemer. Het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers op de
bedrijventerreinen kan hier volgens de ondernemers aan bijdragen9.
Openbare ruimte: Slechts 24,6% van de respondenten beoordelen de openbare ruimte
(heel) goed. De antwoorden van respondenten gevestigd in Oisterwijk en Moergestel
verschillen hierin nauwelijks van elkaar.
Parkeerbeleid: Waar de ondernemers uit Moergestel de parkeermogelijkheden over het
algemeen goed of zeer goed beoordelen (63,3% van de respondenten), beoordelen
ondernemers uit Oisterwijk deze veel minder goed. Slechts 19,2% van de ondernemers uit
Oisterwijk geeft dit een (zeer) goed. De vindbaarheid van de parkeerterreinen
(bewegwijzering) en de klantvriendelijkheid van de BOA’s drukken het rapportcijfer..

Genoemd tijdens de ronde tafel bedrijventerreinen
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Figuur 15: Werkgelegenheid naar sector, in % (Bron: Rabobank 2016)
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Figuur 16: Aantal vestigingen en banen in toerisme (bron: cbs, 2016)
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Oisterwijk: goed voor bewoners en bezoekers
Ook voor de pijler ‘verblijven’ zijn enkele kwaliteiten en verbeterpunten aan te wijzen . Kernwaarden
die naar voren zijn gekomen, zijn:
-

-

-

Uniek centrum: De kern Oisterwijk heeft een uniek centrum. De combinatie van historie,
onderscheidende en hoogwaardig aanbod maken dat er voor de consument volop te beleven
valt. In de bezoekersenquête van DTNP uitgezet in het kader van de
Detailhandelsstructuurvisie Oisterwijk (2016) geeft 20-25% van de respondenten aan het
centrum van Oisterwijk te bezoeken voor ‘ontmoeten en vermaak’.
Relatief veel toevloeiing detailhandel: De toevloeiing is het aandeel mensen dat vanuit een
andere gemeente komt winkelen in Oisterwijk. Voor de niet-dagelijkse sector (m.n. mode en
luxe en in/om huis) is deze toevloeiing relatief hoog (53%) vergeleken met Nederland en
Noord-Brabant (zie figuur 17). Hierbij gaat het met name om bezoekers uit regiogemeenten.
Oisterwijkse Bossen en Vennen: De Oisterwijkse Bossen en Vennen trekken jaarlijks circa
416.000 unieke bezoekers. Hiermee staat het op de vijfde plaats van meest bezochte
natuurgebieden in Noord-Brabant. 87% van de bezoekers komt uit Noord-Brabant. Van de
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bezoekers uit Noord-Brabant komt 44% uit de directe omgeving (Oisterwijk, Haaren en
Boxtel)10.
Relatief grote toeristische sector: In de gemeente Oisterwijk kent relatief veel
ondernemingen in de toeristische sector (zie pagina 41). Een belangrijke motor voor de
toeristische sector is de verblijfsrecreatie. In Oisterwijk zij er in totaal 31 verblijfsrecreatieve
bedrijven gevestigd. In totaal gaat het hierbij om 9.816 toeristisch-recreatieve
slaapplaatsen11.

Verbeterpunten die rondom de kernwaarde ‘verblijven’ naar voren zijn gekomen, zijn:
- Kwaliteit/dynamiek verblijfsrecreatie: 52% van de verblijfsrecreatiebedrijven is vitaal (zowel
kwaliteit als het perspectief). Echter, 16% van de verblijfsrecreatieve ondernemingen is niet
vitaal. Dit houdt in dat zowel de kwaliteit als het perspectief ondermaats is. Op sommige
parken is geen sprake meer van toeristisch gebruik en worden bijvoorbeeld
arbeidsmigranten gehuisvest. Tevens zitten er verschillende bedrijven in de gevarenzone. 12
10

Bron: bezoekersonderzoek natuurgebieden Noord-Brabant, Nbtc-Nipo research (2015).
Dit cijfer is een optelsom van het aantal bedden in hotels, pensions, B&B’s, vakantiewoningen,
groepsaccommodaties en standplaatsen op camping. Bron: rapport verblijfsaccommodatiemarkt Hart van
Brabant, juni 2015, Bureau LA group.
12
Bron: Vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie Oisterwijk, ZKA consultants (2015)
11
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Binding centrum Oisterwijk: De binding van de detailhandel in de gemeente Oisterwijk is
relatief laag (het aandeel inwoners dat met name boodschappen doet of winkelt binnen de
eigen gemeentegrenzen). Voor de dagelijkse boodschappen gaat het hierbij om 77% ten
opzichte van 80% gemiddeld in Noord-Brabant en 81% gemiddeld in Nederland. Voor de
niet-dagelijkse sector is de binding 40% ten opzichte van 60% in Noord-Brabant en 64% in
Nederland (zie figuur 18).
Klantgerichtheid centrum: Als derde komt de klantgerichtheid van de centrumgebieden naar
voren als verbeterpunt. Hierbij gaat het met name om (de handhaving op) het parkeerbeleid
Oisterwijk. Maar ook om de uitgestrektheid en leegstand in het centrum van Moergestel valt
hier onder te scharen. Het aanbod is daar niet in een keer inzichtelijk en het shopmilieu
daardoor niet optimaal.
Promotie/naamsbekendheid: Het ‘merk’ Oisterwijk dient verder vermarkt en versterkt te
worden waarbij veelal gevraagd wordt om een coördinerende rol van de gemeente.
Daarnaast is men zich bewust van het feit dat de samenwerking tussen ondernemers beter
moet.
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Figuur 17: Koopkrachttoevloeiing gemeente
Oisterwijk (Bron: Rabobank 2014)
Nederland

Noord-Brabant

Figuur 18: Koopkrachtbinding gemeente Oisterwijk
(Bron: Rabobank 2014)
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