
 

Weblog Saskia Groenewoud:  

Ondernemen in Noord 

In een wekelijks blog vertellen de dagelijks bestuurders van Noord 

waar zij zich mee bezig houden. 

Noord is niet alleen een belangrijke plek voor bewoners, maar ook voor 

bedrijven. Een gezonde en aantrekkelijke stad bevat een goede mix van 

bewoners en bedrijven. Het zijn immers de bedrijven die bewoners 

bedienen door het leveren van hun producten en diensten. En daarbij 

leveren bedrijven natuurlijk werkgelegenheid op. 

Ons stadsdeel groeit en verandert. Dit is goed zichtbaar, kijk maar naar de 

verschillende bedrijventerreinen in Noord die veranderen naar woon- en 

werkgebied. In de Buiksloterham en op de NDSM is dit bijvoorbeeld al 

zichtbaar, voor de Klaprozenweg en het Hamerkwartier staat er veel te 

gebeuren. De verandering van traditionele bedrijventerreinen naar woon- 

werkgebieden brengt kansen en uitdagingen met zich mee. 

Nieuwe bedrijven ontdekken mogelijkheden voor een plekje in Noord. Er 

zijn veel tijdelijke mogelijkheden voor horeca, ontwerpbureaus, diensten en 

pop-up initiatieven. Maar voor sommige bedrijven werpt het juist vragen op. 

Is er straks nog wel een plek voor hun bedrijf in Noord? Als bestuurder zie 

ik Noord als een plek waar zowel bestaande als nieuwe ondernemers 

moeten kunnen ondernemen, zowel nu als in de toekomst. 



Maar hoe zorg je ervoor dat bestaande bedrijven behouden blijven in 

gebieden waar veel gaat veranderen? Dat is de reden waarom het 

stadsdeel sinds vorig jaar een ondernemersbijeenkomst organiseert. 

Afgelopen donderdag was de tweede editie en heb ik in de Kromhouthal 

veel ondernemers uit Noord kunnen ontmoeten en spreken over hun 

wensen, ideeën en uitdagingen. 

Het was een ontzettend drukke middag met een vol programma, waar 

tussen de 200 en 300 ondernemers op af kwamen. Ik vind het ontzettend 

waardevol om direct van ondernemers te horen en wil hen goed betrekken 

bij de ontwikkelingen waar wij als stadsdeel voor staan. Gezamenlijk 

optrekken is voor mij essentieel, dus ondernemers, belangenorganisatie 

zoals de VEBAN en het stadsdeel moeten samenwerken om kansen te 

benutten. Zo kunnen wij kijken of er duurzaam kan worden geschoven met 

bedrijven binnen ontwikkelgebieden. We kunnen samen actief zoeken naar 

andere locaties in het stadsdeel, de stad, of de regio. En we kunnen de 

openbare ruimte op de juiste manier inrichten. Veranderingen brengen 

kansen en uitdagingen met zich mee en die gaan we samen aan. 
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