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College van Burgemeester en Wethouders van Wijdemeren 

Postbus 190 

1230 AD Loosdrecht 

Nederhorst den Berg, 1 maart 2019 

Regio Goon e~ Ve~n:str~ek 

D~enst: 

Reg. nr: 

Ingekomen: 0 7 MAR ~tii~ 

Sector/Mdw: 

CCs. 

Betreft: bespreking bij 123-inkt met Arthur den Broeder, Frits Eigenfeld en Odeke Priem-van Keulen 

L.s. 

Naar aanleiding van het bezoek van Jan-Jaap de Kloet, Jan Klink en Gerlinde van der Meer ten 

kantore van 123inkt.nl to Nederhorst den Berg vragen wij graag uw aandacht voor het volgende. 

De insteek van het bezoek, geinitieerd door de Gemeente Wijdemeren, was een nadere 

kennismaking met 123inkt.nl teneinde to onderzoeken wat 123inkt.nl en de gemeente voor elkaar 

kunnen betekenen. 

123inkt.ni heeft aangegeven dat het bedrijf en met name haar medewerkers zeer geholpen zouden 

zijn met een verbetering van de bereikbaarheid per openbaar vervoer, d.w.z. een openbaar 

vervoerverbinding dichter bij de locatie van onze vestiging aan Nieuw Walden to Nederhorst den 

Berg. 

In het verleden was er een bushalte aan de Middenweg recht tegenover Nieuw Walden. Die is Binds 

een aantal jaren opgeheven. Steeds vaker krijgen wij klachten van onze bestaande medewerkers en 

potentiele medewerkers over de bereikbaarheid. Inmiddels zijn 300 medewerkers, grotendeels 

afkomstig uit de regio, werkzaam bij 123inkt.nl. Dat aantal zal blijven groeien gezien de groei 

ambities van het bedrijf. Dit heeft een positieve impuls op de werkgelegenheid in de regio en de 

lokale economie. 
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Wij merken dat het steeds moeilijker is nieuw personeel to verwerven vanwege de slechte 

bereikbaarheid. Liever kiest men voor een werkgever die goed bereikbaar is. Op grond van 

vorenstaande hebben wij zelf al het nodige ge'initieerd door bijvoorbeeld het inzetten van eigen 

busjes van en Haar station Hilversum. Dit is echter slechts'een doekje voor het bloeden'. De situatie 

wordt langzamerhand nijpend waardoor 123inkt.nl overweegt Haar andere vestigingslocaties buiten 

de regio uit to wijken. Dit heeft echter niet onze voorkeur. 123inkt.nl is een lokaal bedrijf met diepe 

wortels in de regio en een nauwe verbondenheid met lokaal personeel. Het familiaire karakter van 

123inkt binnen de regio willen wij graag behouden. 

Er is tijdens de afspraak gesproken over concrete actiepunten, to weten: 

• aanvraag (her)invoeren bushalte-buslijn aan de Middenweg to Nederhorst den Berg ter 
hoogte van de locatie aan Nieuw Walden. 

• overweging verbeterde aanleg fietspaden van Bussum, Weesp en Hilversum Haar de locatie 
• afspraak met vertegenwoordigers van het Ondernemersloket. 

Voor bovenstaande ontvingen wij de adresgegevens van uw mevr. Gerlinde van der Meer; 

Strategisch beleidsmedewerker voor Ruimte en Economie. 

Het laatste actiepunt is inmiddels uitgevoerd. Wij hebben inmiddels een afspraak gehad met 

vertegenwoordigers vas het loket. 

Bijgaand sturen we u en de partijen in kopie (zie hieronder) het verzoek om onze aanvraag voor 

herstel buslijn en halte ter hoogte van de vestiging in behandeling to nemen en ons to informeren 

over de haalbaarheid van het verzoek. 

We zijn to alien tijde bereid met uw vertegenwoordigers de verdere dialoog to voeren over een 

passende en spoedige oplossing. 
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Verwachtend u hiermee voldoende to hebben geinformeerd, verblijven wij. 

Hoogachtend, 

Namens het~Management Team van 123inkt.nl, 

~D 

Arthur clen Broeder en Odeke Priem-van Keulen 

CFO 123inkt.nl Tax Director 123inkt.nl 

Kopie: 

Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek 

Postbus 251 

1400 AG Bussum 

College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

Postbus 3007 

2001 DA Haarlem 




