
ECONOMIE 

Maassluis maken we samen economisch sterk. Goed draaiende bedrijven zijn essentieel voor de 
werkgelegenheid in Maassluis. Een florerende lokale economie is van belang voor Maassluis en nodig om 
te kunnen investeren in de kwaliteit van de stad. Die hoge kwaliteit maakt ook dat dat bedrijven zich 
graag in Maassluis vestigen. En dat zorgt ervoor dat meer Maassluizers zeker zijn van een goed werk. 

Werkgevers hebben ook een grote sociale rol: ze hebben mensen vaak al jaren in dienst en kennen de 
gezinnen die van hun werknemers afhankelijk zijn. Bedrijven spelen ook een belangrijke 
maatschappelijke rol: ze geven kansen aan mensen met een arbeidsbeperking of mensen die een zetje in 
de rug nodig hebben en ze investeren in opleidingen en duurzaamheid. Ook voor evenementen en 
kleinschalige activiteiten die de inwoners van Maassluis binden zijn bedrijven van belang: soms 
financieel, soms in organisatie. 

Bedrijven die goed draaien, pakken die maatschappelijke rol makkelijker dan bedrijven die het moeilijk 
hebben. Het is dus in ieders belang dat de ondernemers in de stad succesvol zijn. Voor een goed lokaal 
ondernemingsklimaat is het belangrijk dat het gemeentebestuur nauw samenwerkt met de lokale 
ondernemers en de diverse winkeliersverenigingen. 

Bedrijventerreinen
Nieuwe bedrijven die zich vestigen in Maassluis mogen geen zware belasting vormen voor het milieu. De 
PvdA vindt dat op de locaties De Dijkpolder en De Kade wonen en werken hand in hand kunnen gaan. Bij 
de bebouwing van deze locaties dient rekening gehouden te worden met het groeiend aantal zelfstandige
ondernemers (zelfstandigen zonder personeel) dat vanuit huis werkt. Bij het bedrijventerrein de Dijk 
kiezen we voor bedrijven die veel banen opleveren. 

Winkelcentra
De Koningshof en de Binnenstad zijn flink opgeknapt de afgelopen jaren. Het is belangrijk om dat de 
komende jaren verder uit te bouwen: zodat dit aantrekkelijke winkelgebieden blijven en de 
werkgelegenheid daar stijgt. Gratis parkeren bij de winkelcentra blijft daarom behouden.

Binnenstad
De historische binnenstad biedt goede mogelijkheden om het toerisme te versterken. Het pand Maassluis
info, de citymarketing via ErvaarMaassluis en de ontwikkeling van de Museumhaven speelt hierbij een 
belangrijke rol. Ook de openstelling van de Monstersche Sluis zal een positieve uitwerking hebben op 
toerisme en economische ontwikkeling, de bestaande jachthaven aan de Vliet moet daarbij betrokken 
worden. 

Voor de PvdA betekent dat:
 Het ondernemingsklimaat in Maassluis verder wordt bevorderd, door onder andere optimale 

samenwerking tussen gemeente en ondernemers.
 Met een clustergewijze aanpak kunnen bedrijven elkaar versterken. Rondom de Haven, rondom Lely, 

maar ook in de dienstverlening.
 De samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs verder wordt versterkt. Leerlingen van nu zijn de

werknemers van de toekomst! 
 Er een ruim winkelaanbod is, inclusief de zondagsopenstelling.
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 Langdurige leegstand wordt aangepakt via de nieuwe leegstandverordening, die we over de hele stad
gaan invoeren. 

 We in een compacte en sfeervolle Binnenstad investeren. De ruimte rond de Koningshoek verder 
wordt ontwikkeld met woningbouw die het mogelijk maakt voor jongeren om hun eerste woning te 
verkrijgen (kopen) en ouderen om daar met zorg op maat te kunnen wonen. 

 Er goede woon-werk-huisvesting is voor zelfstandigen zonder personeel en dat er tevens een 
voorziening komt met flex-werkplekken.

 Glasvezelnetwerken ook op bedrijventerreinen worden aangelegd. 
 De haven moet ook worden gebruikt als een haven: hij moet op diepte blijven, goed  beheerd. De 

belangen van het bedrijfsleven worden daarbij nadrukkelijk gebalanceerd met de museumhaven. 
 Bij de verkoop van kavels aan de Dijk nadrukkelijk wordt ingezet op een forse impuls in de 

werkgelegenheid. 
 We stimuleren dat het midden en kleinbedrijf samen optrekt om landelijke en Europese subsidies 

binnen te halen voor onderzoek en innovatie.
 We het toerisme versterken t.b.v. de lokale economie. Maassluis kan de toerist vele mogelijkheden 

bieden met haar historische Binnenstad, het groen in en rond de stad en het waterrijke achterland. 
 De passantensteiger beter wordt benut, want lege steigers leveren helemaal niets op. 
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