
 

2010 loopt alweer op haar einde  

  
2010 kent nog 1 maand en het jaar is weer voorbij gevlogen. De maand van de decemberdrukte staat 

voor de deur en traditioneel is dat ook de maand van de verschillende ondernemersverkiezingen in de 

verschillende regio’s. In onze regio zal deze verkiezing plaats vinden op 10 december tijdens het 

Meerbusiness Kerstgala onder de noemer De Grote Ondernemersprijs Haarlemmermeer in het Dorint 

Hotel. De drie genomineerden die definitief doorgaan naar de finale van dit jaar zijn: 
 

* Potplantenkwekerij C.F.F. Bakker & Zn uit Rijsenhout 

* Gebroeders Griekspoor uit Nieuw-Vennep  

* H@ndInternational uit Hoofddorp 
 
Stuk voor stuk weer prachtige ondernemers en wij gaan dan ook uit van een mooie winnaar. De winnaar 

krijgt overigens een wildcard voor de Ondernemers Verkiezing Noord Holland waar ook u zich voor kunt 

inschrijven en/of medeondernemers voor kunt nomineren. Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie 

over deze verkiezing. 

 

Dat de decembermaand traditioneel de drukste en beste maand is voor de detailhandel is een opendeur. 

Dat diezelfde detailhandel het dit jaar niet makkelijk heeft gehad is ook duidelijk. Als gemeente zou je er 

voor moeten kiezen om juist deze branche een duwtje in de rug te geven en de detaillisten zelf de 

mogelijkheid bieden om hun handel te verkopen op de dagen dat zij dit willen. Hier valt dan natuurlijk 

ook de zondag onder zeker in een toeristische stad als Haarlemmermeer is met een internationale 

luchthaven binnen haar grenzen en vele hotelovernachtingen binnen de Polder. Inmiddels heeft de 

gemeente Hoofddorp in haar wijsheid de koopzondagen vastgesteld, zie verderop in deze nieuwsbrief. 

MKB Haarlemmermeer-Schiphol pleit echter al langere tijd voor een vrije zondagopenstelling zonder 

beperkingen waardoor het vrije ondernemerschap zijn vlucht kan nemen. 

 

Verder in deze nieuwsbrief ondermeer: goed nieuws voor de Ongestoord Logistieke Verbinding tussen 

Schiphol en Aalsmeer, het Hoogwaardig Openbaar Vervoer waar de Provincie flink op inzet wat ook 

binnen onze gemeente zijn vruchten af zal werpen, de spitsstroken langs de A9 die bijna klaar zijn en 

straatregisseurs die aangesteld zijn. 
  

Koopzondagen 2011 vastgesteld 
  

Het college van B&W heeft op 9 november 2010 de koopzondagen voor 2011 vastgesteld, volgens de 

vrijstelling in de winkeltijdenwet. Het college gebruikt hiermee de bevoegdheid om voor 2011 een aantal 

zon- en feestdagen vrij te stellen van de verplichte winkelsluiting op deze dagen. De winkeltijdenwet 

regelt landelijk de openingstijden en koopavonden voor de detailhandel. Op zondagen en daarmee 

gelijkgestelde dagen geldt in beginsel een verplichte sluiting voor alle winkels.Van de verplichte 

winkelsluiting op zon- en feestdagen kan worden afgeweken via algemeen geldende landelijke 

vrijstellingen en gemeentelijke vrijstellingen en ontheffingen. 

 

Lees meer... en overzicht koopzondagen 
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3.3 miljoen voor Aalsmeer 
  

Het gebied Schiphol Mainport - Greenport Aalsmeer krijgt €3 miljoen van provincie Noord-Holland voor de 

Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV). Dat hebben Provinciale Staten van Noord-Holland besloten. Zij 

hebben een motie van de CDA, VVD, PvdA en GroenLinks aangenomen. 'Schiphol Mainport en Greenport 

Aalsmeer lopen gevaar hun internationale concurrentiepositie te verliezen als zij niets doen aan een 

betere bereikbaarheid en aan innovatie. Dit is voor de regionale economie van levensbelang. Maar, voor 

de leefbaarheid van de regio geldt ook dat de gebiedsontwikkeling duurzaam moet zijn', aldus Statenlid 

Cees Broekhoven. De OLV streeft volgens hem deze doelstellingen na. Het rijk neemt de helft van de 

investeringskosten van dit project voor haar rekening. 
  

Provincie Noord-Holland zet fors in op HOV 
  

Gedeputeerde Staten stellen voor om te investeren in tien hoogwaardig openbaar vervoerprojecten. Het 

gaat in totaal om € 100 miljoen, het bedrag dat nog stond gereserveerd voor de uitvoering van het 

project Tunnelstudie Haarlem. Daarnaast hebben GS de ambitie om op lange termijn de Zuidtangent te 

vertrammen om de reizigersgroei te kunnen blijven opvangen. Het deel tussen Haarlem Station en 

Schiphol-Noord komt na 2020 hiervoor als eerste in aanmerking. Vanwege de hoge kosten van 

vertramming willen GS tot 2020 maatregelen treffen, waardoor de Zuidtangent de komende jaren vlot 

kan doorrijden. 

 

Lees meer... 
  

Spitsstroken Badhoevedorp bijna klaar 
  

De spitsstroken op de A9 zijn bijna klaar, maar ze mogen pas na uitspraak van de Raad van State 

worden opengesteld. De spitsstroken moeten weggebruikers - tot de omlegging van de A9 is voltooid - 

een oplossing bieden voor het fileprobleem. 'Het besluitvormingsproces voor de spitsstrook bevindt zich 

op dit moment in de eindfase. Het Wegaanpassingsbesluit (WAB) heeft het afgelopen voorjaar ter inzage 

gelegen. Hierop zijn drie beroepen binnengekomen, waarna Rijkswaterstaat verweerschriften heeft 

opgesteld. 

 

Lees meer... 
  

Straatregisseurs voor Hoofddorp 
  

Een schoon, net uitziend en veilig bedrijventerrein. Dat is waar u wilt werken en uw bedrijf wilt 

huisvesten, maar ook wat Haarlemmermeer voor ogen heeft voor haar bedrijven-terreinen. Daarom zijn 

er vanaf 15 oktober op industrieterrein Hoofddorp-Noord twee straatregisseurs actief. De straatregisseurs 

gaan met u in gesprek over hoe u het bedrijventerrein aantrekkelijker, veiliger en schoner kunt maken en 

houden. 

 

Lees meer... 
 

 

  

  

Indien u dit e-Zine niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier. U kunt zich dan uitschrijven voor deze nieuwsbrief.  
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