
Van: Joren Bakker <j.bakker@onl.nl>  
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 16:17 
Aan: Joren Bakker <j.bakker@onl.nl> 
Onderwerp: Ondernemersmanifest ONL voor Ondernemers 
 
Geachte griffie,   
 
Eerder heeft ONL voor Ondernemers u het Ondernemersmanifest 2022 toegestuurd ter inspiratie 
voor de politieke partijen in uw gemeente richting de verkiezingen. Nu de verkiezingen achter ons 
liggen start het proces tot een Raad- of Coalitieakkoord. De praktische handvatten in het 
Ondernemersmanifest kunnen van inhoudelijk toegevoegde waarde zijn voor uw gemeente. Graag 
brengt ONL (een geüpdate versie van) het Ondernemersmanifest nogmaals onder de aandacht van 
de politieke partijen in uw gemeente. Het verzoek of u het Ondernemersmanifest kunt delen met de 
politieke partijen die de komende 4 jaar de inwoners van uw gemeente vertegenwoordigen in de 
gemeenteraad met het oog op het te vormen Raad- of Coalitieakkoord.  
 
ONL heeft als doel het verbeteren van het brede ondernemersklimaat. ONL vertegenwoordigt de 
stem van de ondernemer uit het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) richting normaliter alleen de 
landelijke politiek. Een cruciaal onderdeel van het brede ondernemersklimaat vormt echter de lokale 
politiek. Om die reden heeft ONL, net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, een 
Ondernemersmanifest geschreven met praktische handvatten voor lokale politieke partijen ter 
verdere versterking van het lokale ondernemersklimaat.  

De lokale politiek is erg belangrijk voor MKB-ondernemers en om die reden willen wij u ook alvast 
bedanken voor het verder verspreiden van het Ondernemersmanifest. Mochten er bij u als griffie of 
bij de politieke partijen nog nadere vragen leven hoor ik dat graag.  

Voor meer informatie over ONL verwijs ik u graag door naar onze website: https://onl.nl 

Mede namens ONL-voorman Hans Biesheuvel, 

Hartelijke groet,  
  
Joren Bakker | Beleidsmedewerker 
06-83710526 
j.bakker@onl.nl 

 
 
 
Stichting ONL voor Ondernemers 
Ondernemershuis Nederland 
Tournooiveld 3 
2511CX Den Haag 
070 - 364 34 74 
  
Er zijn meerdere manieren waarop je ONL kunt steunen, doe mee:  
http://www.onl.nl/ikdoemee 
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