WOORD VAN DE VOORZITTER
Welkom bij Ondernemersvereniging Stadionweg e.o.
Aan de oevers van de Maas en tegenover het mooiste voetbalstadion van Nederland vind je een uniek stuk
Rotterdam waar industrie, diensten, sport, horeca en perifere detailhandel bij elkaar komen en zorgen voor
een bijzondere, dynamische en levendige entree van de veelzijdige stad Rotterdam!
In het gebied zijn ruim 80 bedrijven vertegenwoordigd die zorgen voor een belangrijke economische en
maatschappelijke bijdrage aan de stad en de regio. Ondernemersvereniging Stadionweg e.o. (OVS) is een
klankbord en sparringpartner voor een groot aantal van deze bedrijven die lid zijn van de vereniging. Een
belangrijk speerpunt van de OVS is om de belangen maar ook de aanwezigheid van de leden in dit gebied
onder de aandacht te brengen en te vertegenwoordigen bij o.a. overheden, provincies en andere
stakeholders.
De OVS is actief betrokken en participeert constructief mee met verschillende partijen over grote
vraagstukken als de gebiedsontwikkeling Stadionpark en Feyenoord City. Naast de uitdagingen en kansen die
wij in kaart brengen, focussen we ons scherp op mobiliteit en toegankelijkheid van het gebied, zowel voor
vandaag en morgen als de verre toekomst. We maken ons sterk voor de belangen van de leden op zowel
korte als lange termijn in een veranderende omgeving. We maken afspraken met partijen en informeren
onze leden actief over kansen, bedreigingen en de toekomst van het gebied.
Omdat sommige onderwerpen soms moeilijk tastbaar zijn vinden wij het extra belangrijk om maatschappelijk
betrokken en zichtbaar aanwezig te zijn in de omgeving waar wij deel vanuit maken. Doormiddel van o.a.
Keurmerk Veilig Ondernemen, NL Schoon, contact met bewoners en maatschappelijk betrokken activiteiten
te organiseren voor onze omgeving denken wij een (kleine) maatschappelijke bijdrage te leveren, zichtbaar
aanwezig te zijn en hopen we anderen te kunnen inspireren!
Wij hebben de ambitie om de komende jaren een actuele, belangrijke en sterke partner te zijn voor
ondernemers en stakeholders in dit gebied en ieders belang, waar mogelijk individueel, maar zeker het
collectief te vertegenwoordigen. Doet of deelt u mee in onze ambitie?
Met vriendelijke & sportieve groet,
Eelco van Holsteijn
Voorzitter Ondernemersvereniging Stadionweg e.o.

