
Jaarplan 2023 Lage Weide
Op hoofdlijnen, voor ALV/BO 23 juni 2022



Arbeidsmarkt

• Wat wil Lage Weide:
• Werkgevers hebben een betere match tussen vraag en aanbod nodig

• Onze acties in 2023: o.a.
• 5 bijeenkomsten voor P&O-ers voor uitwisseling kennis en contacten
• We brengen 10 werkgevers in contact met anderen en dat levert nieuwe samenwerkingen op
• we zetten minstens 2 nieuwe arbeidsmarktprojecten op i.s.m. werkgevers, bijvoorbeeld 

taallessen, skillsdenken of gezamenlijke promotiecampagne

• Met als resultaat:
• Deelnemende werkgevers krijgen (iets) meer werknemers op korte én langere termijn. Ze 

waarderen onze ondersteuning met een 7,5.



Bereikbaarheid: personenvervoer

• Wat wil Lage Weide:
• Werkgevers, werknemers en hun relaties willen snel en veilig naar Lage Weide kunnen reizen

• Onze acties in 2023: o.a.
• We helpen werkgevers met het verduurzamen van hun personenverkeer
• We bewaken de afspraken met wegbeheerders om Lage Weide verkeersveiliger te maken

• Met als resultaat:
• 1.000 autoritten minder dan vorig jaar, dus iets minder files
• Aantal verkeersongevallen daalt
• Zichtbaar betere infrastructuur voor fietsers



Bereikbaarheid: goederenvervoer

• Wat wil Lage Weide:
• Het aantal transportbewegingen op en naar Lage Weide neemt toe. Dat moet in 

goede banen worden geleid, anders staan we straks allemaal stil.

• Onze acties in 2023: o.a.
• We pakken minstens 3 acties uit de visie ‘Lage Weide Logistieke Hotspot 2040’ op

• Met als resultaat:
• Weg, water en spoor worden meetbaar beter benut door logistiek dienstverleners

• DC’s functioneren optimaal en krijgen de waardering die ze verdienen



Community

• Wat wil Lage Weide:
• Een goed vestigingsklimaat. We zijn er om ondernemers verder te helpen, maar lang 

niet iedereen profiteert van de mogelijkheden die we daarvoor bieden. Onder meer 
omdat ze ons niet kennen. 

• Onze acties in 2023: o.a.
• We leggen contact met 100 bedrijven op Lage Weide
• We helpen nog eens 100 bedrijven met raad en daad

• Met als resultaat:
• Het aantal ondernemers dat tevreden is over onze dienstverlening op Lage Weide is 

met 10% toegenomen



Duurzaamheid

• Wat wil Lage Weide:
• Lage Weide wil bijdragen aan gezond stedelijk leven in Utrecht. Dat is goed voor de wereld en 

voor het bedrijfsrendement van onze achterban. 

• Onze acties in 2023: o.a.
• We gaan aan de slag met de Green Deal Lage Weide:

• Energietransitie
• Duurzame mobiliteit
• Klimaatadaptatie
• Circulaire economie

• Met als resultaat:
• 10 zichtbare duurzame verbeteringen op Lage Weide waardoor ons bedrijventerrein 

toekomstbestendiger wordt



Veilig Ondernemen

• Wat wil Lage Weide:
• Lage Weide moet schoon, heel en veilig blijven. En daar is nog ruimte voor 

verbetering. 

• Onze acties in 2023: o.a.
• We zorgen voor collectieve camerabewaking en surveillance
• We versterken de KVO-samenwerking
• We informeren ondernemers over nieuwe bedreigingen

• Met als resultaat:
• Constant lage criminaliteitscijfers op Lage Weide


