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Onderdeel 1
We beginnen met een aantal
algemene vragen.
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Ondernemersklimaat Scherpenzeel 2021

Ondernemersklimaat
Scherpenzeel
ȁǾȁȀ
 antwoorden
Ben je winkelier?
 van  mensen hebben deze vraag beantwoord
Yes

 antw.  .%

No

 antw. . %

https://scherpenzeel.typeform.com/report/YtsVYpsE/C0OuaTcejwAyEZRS?view_mode=print
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Heb je personeel in dienst?
 van  mensen hebben deze vraag beantwoord
-

 antw.  .%

Nee

 antw. .%

-

 antw.

-

 antw. .%

+

 antw. .%

Niet van toepassing

 antw.

https://scherpenzeel.typeform.com/report/YtsVYpsE/C0OuaTcejwAyEZRS?view_mode=print
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Is je bedrijf gevestigd in Scherpenzeel?
 van  mensen hebben deze vraag beantwoord
Yes
No

 antw.

.%

antw. .%

Ben je woonachtig in Scherpenzeel?
 van  mensen hebben deze vraag beantwoord
Yes

 antw. .%

No

 antw.  . %

https://scherpenzeel.typeform.com/report/YtsVYpsE/C0OuaTcejwAyEZRS?view_mode=print
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Algemeen

Conclusie

De enquête is ingevuld door 66 ondernemers van de ongeveer 200 benaderde
ondernemers, wat een percentage is van 33%. Van deze 66 waren er 19
winkelier, zodat deze verhouding ook overeenkomt met de verhouding
winkeliers op het totaal aantal leden. Ook het personeelsbestand bij de
respondenten lijkt behoorlijk in lijn te liggen met wat we zien onder de leden.
Het grootste deel (56,1%) heeft 0-25 mensen in dienst, 36,4% heeft geen
werknemers en 7,6% heeft 26 of meer mensen in dienst.
We kunnen concluderen dat een representatieve groep ondernemers de
enquête heeft ingevuld en dat de resultaten een goed beeld zouden moeten
geven van de mening van de ondernemer in en/of uit Scherpenzeel.

Open vraag 1/3

Wat is je algemene oordeel over ondernemen in Scherpenzeel?

😀

Goed netwerk onderling
Veel mooie relaties in de nabijheid. Voldoende
bedrijvigheid.
Prima publiek fijne plaats om ondernemer te
zijn goede bereikbaarheid.
Fijn dorp

Ons Jumbo DNA is Samen Ondernemen
Winnen! Ik vind dit in Scherpenzeel ook zeker
goed verlopen samen met Ondernemers
Vereniging en Gemeente. Natuurlijk zijn er
wel eens meningsverschillen of verschillen
van inzicht, maar hier staat men voor open.
Samen willen wij als winkeliers Scherpenzeel
nog beter op de kaart zetten en zorgen dat
inwoners in Scherpenzeel in alles worden
voorzien.
Gemoedelijk, volgens mij is het klimaat om te
ondernemen in Scherpenzeel goed en wordt
er het nodige ondernomen om ons dorp
positief in de picture te brengen

Zeer ondernemend dorp
Wordt goed meegedacht met gemeente en
voelt gesteund.
Er is een actief ondernemersklimaat, veel
MKB, veel winkeliers (diversiteit is goed)
prima plaats alle voorzieningen zijn er nog . er
is een hoog gun factor koop op het dorp
Positief. Er zou wat meer schone industrie bij
kunnen.
Is goed te doen
Fijn dorp goede ‘’winkelstad’’

Leuk dorp met alle faciliteiten

Goed, netjes en goed bereikbaar

Voor ons oke

Erg fijn klimaat om ondernemer te zijn

Goed te doen

Prima doelgroep als winkelier
Goed ondernemersklimaat

Positief (3 keer als antwoord)

Prima, komen steeds meer mensen van buiten
het dorp winkelen.

Voor mijn bedrijf is het prima

Volgens mij gaat dat wel goed.

Goed ondernemersklimaat

Is goed te doen

Goed ondernemers klimaat
Prima (11 keer als antwoord)
Goed (4 keer als antwoord)

Open vraag 2/3

Wat is je algemene oordeel over ondernemen in Scherpenzeel?

😐

Voor mij als winkel goed. Gevoel over de
gemeente: Prima. In het verleden weinig
medewerking vanuit de gemeente. Ik zie hier
wel positieve verandering in.
Je kunt zelf een goed netwerk opbouwen,
maar er is te weinig aandacht om lokale
ondernemers ook lokaal te kunnen laten
werken (vanuit overheid en andere lokale
ondernemers).
Redelijk goed, weinig contact met gemeente
ik ben daarvoor nog te kort in scherpenzeel
Geen mening (2 keer als antwoord)
Weinig mogelijkheden qua huisvesting
Over het algemeen goed. Overleg kan soms
beter.

Prima plek om vanuit te opereren
stroperige overheid

bedrijfsruimte zijn we naar Renswoude
verhuisd

Volgens mij gaat dat wel goed.
ondernemen gaat prima echter de gemeente
zegt de eigen ondernemers te willen steunen/
werk uit te laten voeren echter hier komt in de
praktijk weinig/niets van terecht!

Voor ons was er geen pandje verhuist naar
maarsbergen
Goed alleen de communicatie tussen de
gemeente en ook onderling kan zeker beter.
prima doelgroep als winkelier

Geen mening, ik zit in het transport , dus
buiten de standaard regels heb ik weinig met
de gemeente te maken is goed te doen

😔

In mijn branche moeilijk om er een inkomen
uit te halen
Ik onderneem landelijk. Mijn klanten bevinden
zich buiten Scherpenzeel
Ik ben gematigd positief.
Ik had graag in Scherpenzeel gevestigd willen
zitten maar daar is geen ruimte vandaar dat ik
naar Renswoude ben verhuisd.

Gemeente werkt niet mee

Was prima, maar vanwege gebrek aan

Frustrerend
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Indien er een speciale avond georganiseerd wordt om de belangrijkste aandachtspunten voor de gemeente Scherpenzeel te
bespreken, vanuit het oogpunt van de ondernemer, zou je daar dan aanwezig willen zijn?
 van  mensen hebben deze vraag beantwoord
Yes

 antw. .%

No

 antw.  . %

https://scherpenzeel.typeform.com/report/YtsVYpsE/C0OuaTcejwAyEZRS?view_mode=print
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Ondernemersklimaat algemeen

Conclusie

Scherpenzeelse ondernemers zijn voor het overgrote deel positief in hun oordeel over het
ondernemersklimaat. De belangrijkste redenen zijn dat er voldoende faciliteiten zijn en de
netwerken en bedrijvigheid goed zijn. Ook de bereikbaarheid wordt meerdere keren als
positief benoemd.
Waar verbetering mogelijk is, blijkt op het gebied van bedrijfshuisvesting te zijn. 4 Respondenten
geven aan dat huisvesting een probleem is, waarbij er 3 aangeven te zijn verhuisd naar een
andere gemeente (2 Renswoude, 1 Maarsbergen). Ook onderlinge communicatie tussen
ondernemers zou voor enkelen nog wat beter mogen.
De gemeente / overheid komt in de antwoorden ook enkele keren naar voren. Hoewel 1
respondent aangeeft dat er verbetering waar te nemen is in de medewerking van de gemeente,
zijn er ook een aantal die juist vinden dat de gemeente niet meewerkt (stroperig is) of
onvoldoende ondersteuning biedt.
Overduidelijk is dat men vindt dat je in Scherpenzeel op een prettige manier kunt ondernemen,
al zijn er nog aandachtspunten. 62,1% van de respondenten geeft aan aanwezig te willen zijn als
er een avond georganiseerd zou worden om de belangrijkste aandachtspunten te bespreken. Dit
geeft goed weer dat er een grote betrokkenheid is van Scherpenzeelse ondernemers.

Onderdeel 2
We leggen een aantal onderwerpen aan je
voor, welke punten hebben wat jou betreft
de meeste urgentie om aan te kaarten bij de
gemeente / overheid met betrekking tot de
diverse onderwerpen?
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Overheid en Dienstverlening
 van  mensen hebben deze vraag beantwoord
Besluitvorming van de gemeente (denk aan snelheid, duidelijke
communicatie, besluiten in het belang van ondernemers)

 antw.  . %

Bereikbaarheid / beschikbaarheid van ambtenaren voor ondernemers

 antw.  .%

Ondersteuning bij ondernemersvraagstukken (bv. duurzaamheid,
uitbreiding, personeel, participatie, sociaal, innovatie, subsidies etc.)

 antw.  .%

Verkrijgen van vergunningen

 antw. . %

Kosten ondernemen in Scherpenzeel (ozb, leges, afval, etc.)

 antw. .%

Openingstijden winkels / horeca
Geen
https://scherpenzeel.typeform.com/report/YtsVYpsE/C0OuaTcejwAyEZRS?view_mode=print

antw. .%
 antw.

.%
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Belangrijkste aandachtspunten overheid

Conclusie

Ondernemers zijn overwegend positief over het dorp, maar er zijn voldoende aandachtspunten
voor de gemeente / overheid. Bijna 69% van alle respondenten vindt dat de besluitvorming
en communicatie door de gemeente moet worden verbeterd. Bereikbaarheid/beschikbaarheid
van ambtenaren en ondersteuning bij ondernemersvraagstukken is voor veel ondernemers
erg belangrijk. Het verkrijgen van vergunningen is voor bijna een derde van de ondernemers
belangrijk en in combinatie met de uitkomsten over besluitvorming lijkt hier een overlap te zijn.
Opvallend zijn de openingstijden: er hebben 19 winkeliers meegedaan aan de enquête en 9
ondernemers vinden de openingstijden een belangrijk aandachtspunt. Gezien de anonieme
uitvraag is het de vraag of deze 9 antwoorden afkomstig zijn uit de groep winkeliers. Als dit een
issue blijkt te zijn dan zou bij de winkeliers nagevraagd moeten worden wat precies de reden van
deze uitkomst is.
De kosten voor het ondernemen is voor 20% van de respondenten een aandachtspunt.
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Ruimtelijke ordening
 van  mensen hebben deze vraag beantwoord
Parkeren

 antw. .%

Bereikbaarheid / ontsluiting / openbaar vervoer

 antw. %

Beschikbare ruimte om te ondernemen

 antw.  .%

Wijze van invullen beschikbare ruimte

 antw. .%

Geen

 antw. .%

Other

https://scherpenzeel.typeform.com/report/YtsVYpsE/C0OuaTcejwAyEZRS?view_mode=print

 antw.

%
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Ruimtelijke ordening
Conclusie

Parkeren komt naar boven als het belangrijkste aandachtspunt, kort daarna gevolgd door
bereikbaarheid en ontsluiting. Hoewel in het onderdeel ondernemersklimaat algemeen dit nog
een aantal keer als positief werd ervaren, zijn er hier ook wel wat twijfels die mogelijk verband
houden met de huidige ontwikkelingen in en rond het dorp die de bereikbaarheid en ontsluiting
negatief kunnen beïnvloeden.
Ruim een kwart van de ondernemers vindt de manier waarop invulling gegeven wordt aan
beschikbare ruimte een onderwerp dat urgentie heeft.
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Beschikbare faciliteiten
 van  mensen hebben deze vraag beantwoord
Wonen / woningen

 antw. .%

Internetvoorzieningen

 antw. . %

Winkelaanbod

 antw. . %

Horecavoorzieningen

 antw. . %

Recreatie & sport

 antw.  .%

Evenementen

 antw. .%

Mogelijkheden overnachten

 antw. . %

Geen

https://scherpenzeel.typeform.com/report/YtsVYpsE/C0OuaTcejwAyEZRS?view_mode=print

 antw.

.%
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Beschikbare faciliteiten
Conclusie

Het gebrek aan woningen in Scherpenzeel is voor bijna twee derde van de ondernemers een
urgent probleem.
Andere zaken als Internet, winkelaanbod, horecavoorzieningen, recreatie en sport, evenementen
en mogelijkheden te overnachten hebben ongeveer gelijke urgentie, maar lijken minder spoed te
hebben. Uit eerdere algemene vraag bleek al dat ondernemers daar vrij positief over zijn.

Personeel
 van  mensen hebben deze vraag beantwoord
Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel

 antw.  .%

Geen

 antw. .%

Beschikbaarheid voldoende personeel

 antw. .%

Werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

 antw.

.%

Other

 antw.

%

https://scherpenzeel.typeform.com/report/YtsVYpsE/C0OuaTcejwAyEZRS?view_mode=print
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Beschikbaar personeel
Conclusie

Beschikbaarheid van (gekwalificeerd) personeel is voor ondernemers met personeel momenteel
een uitdaging, wat overeenkomt met wat we op landelijk niveau zien. Vrijwel alle ondernemers
met personeel vinden dit een urgent probleem.

10-11-2021 21:27

Ondernemersklimaat Scherpenzeel 2021

Sociaal / Samenleving
 van  mensen hebben deze vraag beantwoord
Mogelijkheden lokale samenwerkingen

 antw.  . %

Beschikbaarheid en bereikbaarheid (sociale/zakelijke) netwerken

 antw. .%

Commerciële mogelijkheden

 antw. .%

Geen

 antw.  . %

Other

https://scherpenzeel.typeform.com/report/YtsVYpsE/C0OuaTcejwAyEZRS?view_mode=print

 antw.

%
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Sociaal / samenleving
Conclusie

Lokale samenwerkingen vindt men belangrijk, maar is voor verbetering vatbaar voor bijna 60%
van de ondernemers. We zagen dit eerder al terugkomen in deze enquête, waaruit blijkt dat
er onderzocht moet worden op welke vlakken dit is. Betreft dit tussen ondernemers of tussen
ondernemers en de overheid?

Onderdeel 3
We leggen de vraag voor over de vraag
rondom de fusie met Barneveld
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Hoe ver vind je (als ondernemer) dat Scherpenzeel moet samenwerken met Barneveld?
 van  mensen hebben deze vraag beantwoord
Volledig zelfstandig blijven

 antw.  .%

Ambtelijke samenwerking

 antw. .%

Volledige fusie

 antw.  .%

https://scherpenzeel.typeform.com/report/YtsVYpsE/C0OuaTcejwAyEZRS?view_mode=print
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Open vraag

Geef hierbij jouw belangrijkste argument(en) aan voor het wel of
niet samengaan met Barneveld.
NIET SAMENGAAN
Voornamelijk de voorzieningen, zoals het
zwembad etc. Wie garandeert dat dit
straks allemaal blijft bestaan? En wat zijn de
voor- en nadelen voor de ondernemers van
Scherpenzeel?
Niet samen gaan. Om de eenvoudige reden
dat de feeling met het gemeentelijk apparaat
(nog) verder zal verdwijnen.
Scherpenzeel is te klein
Als Scherpenzeel op zich zelf kan blijven heb
ik dat net zo lief korte lijnen.
Samengaan niet persé nodig. Regionaal
werken de organisaties al intensief samen.
eigen identiteit behouden, moet wel financieel
verantwoord zijn en blijven
Ik zie er geen meer waarde in.
Laten we ons dorp behoud,maar ambtelijk wel
de samenwerking gaan zoeken.en zo het nu is.
Wel. Hopelijk betere capabele mensen op de
juiste plek.

Ik vind korte lijnen in de dagelijkse
communicatie heel belangrijk, ons kent ons
en geen nummertje. Daarnaast betrokken
ambtenaren die begrijpen wat er speelt,
zoals het nu ook gaat. Daarentegen vind
ik ook dat de gemeente in de toekomst
financieel onafhankelijk moet kunnen blijven,
ik ben bang dat hier schaalvergroting voor
noodzakelijk wordt. Aangezien ik geen burger
ben van Scherpenzeel heb ik over andere
zaken geen mening.
Met de gemeente scherpenzeel moeten we
samen ondernemen.
Kortere lijnen naar de gemeente, voor snelle
afhandeling
Veel te log en te groot
De lokale belangen van bedrijven en
bewoners van dichtbij behartigen en niet op
afstand(ver van mn bedis toch anders)
We moeten ons eigen beleid kunnen maken
en daarbij niet afhankelijk zijn van een
Barneveld wat in eerste instantie alleen aan de
eigen gemeente denkt en daarna pas aan de
dorpen die er ook bij horen.

Zelf de regie houden.
Ik zie geen meerwaarden voor samenwerking
met Barneveld, scherpenzeel is naar mijn idee
meer gericht op Woudenberg/Leusden
Eigenheid, en invloed op lokaal bestuur
Gewoon het dorpje scherpenzeel alles op
fietsafstand incl. gemeente huis is lekker. Aan
de ander kant dorpen als Voorthuizen hebben
ook gewoon hun voorzieningen gehouden.
Zolang mogelijk onze eigen boontjes blijven
doppen.
Geen samenwerking omdat dat maar weinig
toevoegd aan wat de burger nu heeft , kans
dat het negatief is zoals o.a. sluiting van sport
accommodatie etc. of burgerzaken op afstand
is groot, wel voor is dat barneveld het wel voor
elkaar heeft wat betreft toegankelijkheid voor
transport op het industrieterrein
Ben bang dat we opgeslokt worden
We hebben een zeer prettig dorp en moeten
we zo houden
Schaalvergroting leidt zelden tot verbetering

Open vraag

Geef hierbij jouw belangrijkste argument(en) aan voor het wel of
niet samengaan met Barneveld.
NIET SAMENGAAN
Gewoon lekker zelf bepalen en beslissen wat
en hoe we het in Scherpenzeel doen!
Beslissen over je eigen dorp!
Scherpenzeel en Barneveld hebben elkaar
nodig. Ik blijf liever zelfstandig. Er moeten nu
maar eens beslissingen genomen worden dit
duurt te lang.
Gevoel, emotie en met Barneveld? Geen
goed idee. Dan maar RSW.
Zie geen meerwaarde, Barneveld komt juist
naar Scherpenzeel vanwege ons aanbod.
Beetje 2-ledig, er gaat in toekomst veel
afkomen op gemeenten, dan is het fijn als
je een groter ambtelijk / ondersteunend
apparaat hebt. Nu samengaan is nog te
onzeker / onduidelijk in mijn ogen. Dus ik
sta er wat neutraal in. Voor altijd zelfstandig
blijven, geloof ik niet in maar de wijze
waarop het nu gaat, verdiend niet de
schoonheidsprijs.

Als ruim 80 % van de scherpenzeelse
bevolking aangeeft zelfstandig te blijven moet
hier naar geluisterd worden.

Niet zeuren, gewoon zelf je broek ophouden.
Geen voorstander schaalvergroting overheid,
grotere afstand burger en omgeving

Scherpenzeel staat er goed voor.
Cultuur en identiteit.
Hoe het nu gaat gaat het goed
als we zelfstandig blijven hoop ik dat het
dorpskarakter gehandhaafd blijft mbt
toegankelijkheid van de ambtenaren. dat de
kloof tussen burgers en gemeente niet te
groot wordt. al ben ik op dit moment ook niet
echt tevreden hierover.
Scherpenzeel moet zijn zelfstandigheid
behouden en niet worden overgeleverd aan
Barneveld.
Korte lijntjes zijn belangrijk binnen gemeente
scherpenzeel stuit je al op burocratie dat
wordt bij een fusie velen malen erger
Zelfstandigheid zou kunnen blijven bestaan,
maar op belangrijke gebieden moeten
processen door een grote gemeente
worden overgenomen. Beschikbaarheid van
gekwalificeerde ambtenaren is belangrijk om
snelle doorloop van dossiers te kunnen blijven
garanderen.

(gedeeltelijk) verlies van eigen besluitvorming
over zaken die Scherpenzeel aangaan
(woningbouw, zwembad, Breehoek, sport, etc.)
maken dat ik geen voorstander ben van fusie
Het karakter van Scherpenzeel mag niet
verloren gaan.
De manier hoe het tot stand is gekomen.
Geen goede communicatie
Samen sta je sterker, barneveld heeft een
groot ondernemersnetwerk.
Er is geen draagvlak en dat moet er wel zijn.
Opschalen betekent niet direct voordelen
voor de burger/ondernemer, enkel voor de
overheid zelf.

Open vraag

Geef hierbij jouw belangrijkste argument(en) aan voor het wel of
niet samengaan met Barneveld.
WEL SAMENGAAN

Kwaliteit en snelheid gemeentelijk apparaat.

Betere ambtelijke ondersteuning.

De deskundigheid van de ambtenaren raakt
overbelast.

Samengaan lijkt mij onvermijdelijk, dit zorgt
ook voor meer gekwalificeerde ambtenaren
voor bewoners en ondernemers.
Scherpenzeel is te klein.
Elkaar versterken door gebruik te maken van
elkaars ambtenaren en know-how hoeft totaal
niet verkeerd te zijn.
Krachten bundelen.
Het komt er toch van en een stap naar voren
levert financieel het meeste op.
Minder persoonlijke voorkeur bij politici en
meer deskundigheid bij ambtenaren.
De functies en taken van een gemeentelijk
apparaat worden steeds meer gespecialiseerd.
Hoe graag we ook zelfstandig willen blijven, je
houdt het niet tegen.

Besluitvorming

Kosten.
Meer kennis van complexe vraagstukken.
Bestuurlijk is deze gemeente niet sterk.
Zwalkend beleid.

De fusie
Conclusie

Hoewel de fusie al van de baan is, blijkt dat ondernemers in hun mening niet veel anders zijn
dan wat uit de recente peilingen is gekomen. Rond de 80% vindt dat we zelfstandig moeten
blijven, waarbij 50% vindt dat Scherpenzeel alles in eigen beheer moet doen en 32,3% vindt dat
ambtelijke samenwerking nodig is. 18,5% vindt dat een fusie beter is.
De redenen om zelfstandig te blijven vinden we vooral terug in de wens om korte lijnen te
houden. Men wil vooral lokale korte lijnen behouden en is bang voor een overheid die niet weet
wat er lokaal speelt. Waar we eerder al zagen dat communicatie een aandachtspunt is, zien
veel ondernemers het niet zitten dat met een groter ambtelijk apparaat te moeten doen. Snel
schakelen en korte lijnen is voor veel ondernemers belangrijk en zelfs met de huidige kleine
overheid is dat al een verbeterpunt. Een grotere overheid lijkt voor veel ondernemers zeker geen
verbetering.
Als opmerking zien we wel enkele keren terug dat het financieel haalbaar moet blijven en dat de
ambtenaren die er zitten capabel dienen te zijn om goede en snelle beslissingen te nemen.
De ondernemers die voor een samengaan met Barneveld zijn, hebben vooral de ambtelijke
ondersteuning en kwalificatie van ambtenaren als reden. Deze vindt men momenteel
onvoldoende of men verwacht dat de gemeente dat in de toekomst niet kan waarborgen.

Onderdeel 4
Tot slot

Open vraag

Heb je nog iets toe te voegen aan deze enquête?
Geef dat dan hieronder aan.
Faciliteren samenwerking met andere
ondernemers
Ik mis het thema verduurzaming
Geen toegevoegde waarde voor mij als
ondernemer in Scherpenzeel
Fijn dorp , gemeente is voor de winkeliers
goed bezig ! Waarom dan naar Barneveld ?
De huidige politici en ambtenaren zijn erg
op zichzelf gericht en niet wat de burgers en
ondernemers nodig hebben.
Niet zo pro modiform, maak een eigen plan
met woning bouw met huizen met kleine
industrie aan huis.
't Zijn nogal flauwe algemene vragen die
weinig toevoegen...
Denk aan de kleine middenstand en niet aan
die grote jongens, zoals zwarte land 2
Fijn dat er wat wordt gevraagd aan de
ondernemers!
Jullie zijn goed bezig!

Tot slot
Conclusie

Deze enquête is (ook volgens enkele respondenten) nog vrij algemeen en geeft een algemeen
beeld aan van wat ondernemers belangrijk vinden in relatie tot het dorp en de overheid. Het
plaatje dat hieruit komt is overwegend positief, maar geeft ook enkele duidelijke richtingen voor
verbeteringen aan.
Communicatie, besluitvaardigheid en ondersteuning lijken voor de overheid het huiswerk dat
ondernemers de gemeente wil meegeven.
Om meer informatie te krijgen waar op deze vlakken precies de schoen wringt is meer onderzoek
nodig. Een informatie-/discussieavond tussen ondernemers en de gemeente lijkt door veel
ondernemers ondersteund te worden. Een dergelijk evenement kan wellicht de pijnpunten
duidelijker naar voren laten komen.

Eventuele vragen kunnen gesteld worden via info@ondernemersscherpenzeel.nl

