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Dat geldt ook voor de Techniek Campus 
Engineering & Materials. Tijdens IJmond 
Onderneemt is het oprichtingsmanifest 
ondertekend. Ook hierbij is goed te zien 
wat je met samenwerking bereikt. Een 
gezamenlijk doel, namelijk interesse te 
wekken voor techniek bij de school
gaande jeugd en goed gekwalificeerd 
technisch personeel opleiden, werd 
omgezet in actie. Overheden, onderwijs 
en ondernemers hebben de handen 
ineen geslagen. De Techniek Campus 
Engineering & Materials is hét voorbeeld 
hoe in de IJmond invulling wordt 
ge geven aan dit gezamenlijk streven  
en laat eens te meer zien dat wij 
IJmondianen tot heel veel in staat zijn.

Maar dezelfde kracht moeten we ook 
gaan gebruiken om onze belangen goed 
te verdedigen. IJmond breed moet er 
volop aandacht zijn voor de op stapel 
staande afsluiting van de Velsertunnel die 
voor grote problemen zal gaan zorgen. 
Het is zaak dat de overlast tot een mini
mum beperkt wordt en dat we met een 
(IJ)mond spreken richting lokale en  
provinciale partners. Bereikbaarheid is 
immers een eerste levensbehoefte van 

ondernemers. Ook de aansluiting A8A9 
komt steeds dichterbij. Een lang gekoes
terde wens van niet alleen de onder
nemers in de IJmond, maar ook van aan
palende regio's lijkt uit te gaan komen. 

Ik zie dus gelukkig dat we elkaar steeds 
meer vinden en dat we inzien dat we een 
gemeenschappelijk belang hebben, 
namelijk een krachtige regio. Die zowel 
voor haar inwoners als ondernemers  
aantrekkelijk is om te wonen, te recreë
ren, te winkelen, te werken of te onder
nemen. Dat we met trots zeggen, dit is 
mijn IJmond!

Ik wens u hele fijne feestdagen en alle 
kracht en gezondheid toe in 2014!

Jan Boudesteijn
Hoofdredacteur van het mooiste 
ondernemersblad in de IJmond

Wat ondernemen we toch in een prachtige regio. Telkens wordt me dat op de een of 

andere manier weer duidelijk. Neem nu IJmond Onderneemt!. Een prachtig onder-

nemersevent waarbij, op het moment dat ik dit schrijf, nog niet bekend is wie de 

winnaars zijn. Maar wat wel nu al vast staat is dat er bijna 300 ondernemers of 

bestuurders aanwezig zijn om dit alles te aanschouwen. Het event is IJmond breed 

georganiseerd en toont maar weer eens aan dat als we gezamenlijk de schouders er 

onder zetten, er heel veel mogelijk is.

De kracht van de IJmond!

voorwoord


