
 

Het MKB in Haarlemmermeer luidt 2010 uit 

  

Terwijl iedereen nog vol zit van al het kersteten komt het einde van 2010 nu toch echt in zicht. In deze 

tijd is het gerechtvaardigd om kort achterom te kijken maar vooral om vooruit te kijken. 2010 was geen 

jaar waarin de economie vol in bloei stond echter wel een jaar van herstel. De cijfers geven aan dat 2010 

ondernemers een stuk gunstiger gezind was dan 2009. Echter zijn wij uiteraard nog lang niet op het 

niveau van 2007. Sectoren waarin het zeker niet makkelijk is geweest zijn de detailhandel en de techniek. 

Echter is de internetsector booming en heeft de economie in zijn algemeenheid de weg omhoog weer 

gevonden.  

Voor 2011 geven wij u graag een paar ondernemende eindejaarstips en veranderingen mee die op stapel 

staan in 2011. Een nieuw jaar, een frisse start. En een aantal nieuwe regels. MKB Servicedesk geeft u een 

overzicht van de belangrijkste veranderingen per 2011 in de categorieën personeel, belasting, zzp'er en 

milieu. Inclusief handige tips!  

MKB Haarlemmermeer-Schiphol zal zich in 2011 opnieuw hard maken voor een beter economisch en 

ondernemersklimaat in Haarlemmermeer. MKB Haarlemmermeer-Schiphol „vecht‟ onder anderen tegen 

overbodige regelgeving en voor een juiste dienstverlening van overheden aan de ondernemers in de 

polder, breng dan ook uw stem uit via www.mkbvriendelijkstegemeente.nl. Vanuit onze activiteiten 

proberen wij als ondernemersorganisatie kansen te laten zien bij knelpunten en oplossingen aan te dragen 

voor ondernemers. Door positieve voorbeelden te gebruiken laat MKB Haarlemmermeer-Schiphol dagelijks 

zien wat er mogelijk is en hoe resultaten kunnen worden gerealiseerd waarna wij aanbevelingen opstellen 
voor politiek, overheden en ondernemers. Belangenbehartiging is hierbij een kernwoord.  

Het komende jaar zal MKB Haarlemmermeer-Schiphol ondermeer strijden voor een veiliger 

ondernemersklimaat, een verbeterde organisatiegraad, een betere aansluiting tussen onderwijs en 

bedrijfsleven en het verminderen van de administratieve lasten- en regeldruk voor ondernemers. Dit alles 

om dus uiteindelijk te komen tot een beter ondernemersklimaat in Haarlemmermeer. Wij wensen u alvast 
een prachtig uiteinde en een ondernemend 2011! 

 

Eindejaarstips voor ondernemers 

Een nieuw jaar, een frisse start. En een aantal nieuwe regels. MKB Servicedesk geeft ondernemers een 

overzicht van de belangrijkste veranderingen per 2011 in de categorieën personeel, belasting, zzp'er en 
milieu. Inclusief handige tips! 

 

 

 

http://www.mkbvriendelijkstegemeente.nl/
http://www.mkbservicedesk.nl/index.cfm?menuid=6&product=4480&utm_source=MKB%2BActueel-14-dec-10&utm_medium=e-mail&utm_term=wat-verandert-2011


BMKB 

Mkb-bedrijven kunnen ook in 2011 gebruik maken van de overheidsgarantie van 80 procent op hun 

krediet bij de bank. De garantie geldt voor leningen tot € 250.000. Daarboven, tot max. € 3 mln., geldt 

een garantiepercentage van 45 procent. De Tweede Kamer is akkoord met een motie hierover van het 

CDA en de Christenunie. MKB-Nederland drong aan op het voortzetten van het hogere garantiepercentage 

van de borgstellingsregeling van de overheid omdat veel mkb-bedrijven hier nog steeds behoefte aan 

hebben. 

 

Lees meer... 

Duurzame versterking van de economie 

Een scherpe focus op economische groei door te investeren in de belangrijkste economische motoren, 

door de regeldruk te verminderen en door te kiezen voor meer ruimte voor provincies en gemeentes. Dat 

zijn de kaders voor de agenda van minister Schultz van Haegen en Staatssecretaris Atsma van het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

 
Lees meer... 

Opknapbeurt Boesingheliede 

Het bedrijventerrein aan de Schipholweg ondergaat in de komende tijd een revitalisatie. Eerst wordt een 

glasvezelkabel aangelegd en naderhand wordt de openbare ruimte opgeknapt. De revitalisering van het 

bedrijventerrein Boesingheliede staat al langer op het wensenlijstje van de ondernemersvereniging 

Zwanenburg, Halfweg, Boesingheliede en omstreken. 

 
Lees meer... 

Alle partijen akkoord met tracé Omlegging Schiphol Rijk 

Het Rijk, de provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol zijn definitief akkoord 

met het gestrekte tracé van de Omlegging Schiphol Rijk, ook wel de Boerenlandvariant genoemd. 

Staatssecretaris Atsma, van Infrastructuur en Milieu, zette vandaag zijn handtekening onder de 

overeenkomst waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor de aanleg van dit tracé. 

 
Lees meer... 

MKB-Nederland: Aanpak betaalgedrag overheid grote stap vooruit 

MKB-Nederland is verheugd over de toezegging van minister Verhagen van EL&I dat ondernemers recht 

hebben op een schadeloosstelling als overheden hun rekening niet binnen 30 dagen voldoen. De 

ondernemersorganisatie zet zich al langere tijd in om het betaalgedrag van de overheid te verbeteren en 

ziet dit als een grote stap in de goede richting. 

 
Lees meer... 

 

 

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/december%202010/3b_%20BMKB2.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/december%202010/4_%20Duurzame%20versterking%20van%20de%20economie.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/december%202010/5_%20Opknapbeurt%20Boesingheliede.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/december%202010/6_%20Alle%20partijen%20akkoord%20met%20trac%C3%A9%20Omlegging%20Schiphol%20Rijk.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/december%202010/7_%20Aanpak%20betaalgedrag.pdf


Duurzaamheidsexperts delen visie over gebiedsontwikkeling Hoofddorp 

Duurzaamheidsexperts William McDonough en Michael Braungart delen hun visie over de 

gebiedsontwikkeling van Hoofddorp. William McDonough, architect van onder andere het pand van BSH 

Huishoudapparaten op Beukenhorst-Zuid, en chemicus Michael Braungart hebben op 25 november 2010 

hun visie op de gebiedsontwikkeling van Hoofddorp gedeeld met bestuurders, de gemeentelijke 

organisatie en projectontwikkelaar Delta. 

 
Lees meer... 

H@nd is dé onderneming 

H@nd International heeft de Grote Ondernemersprijs van de Haarlemmermeer gewonnen. Tijdens de 

verkiezing versloeg het bedrijf de andere twee finalisten Gebr. Griekspoor BV uit Nieuw-Vennep en 

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

 

Lees meer... 

Heeft u goed contact met uw gemeente? 

Heeft u goed contact met uw gemeente, of is de gemeente een blok aan uw been? Bent u eigenaar, 

bedrijfsleider of directeur? Laat ons weten hoe mkb-vriendelijk het beleid van uw gemeente is. 

Hoe MKB Vriendelijk is uw gemeente? 

 
Lees meer... 

  

AGENDA 

3 januari 2011: 

Nieuwjaarsreceptie gemeente Haarlemmermeer 

 

11 januari 2011: 
Nieuwjaarsreceptie Kamer van Koophandel 

  

  

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/december%202010/8_%20Duurzaamheidsexperts%20delen%20visie%20over%20gebiedsontwikkeling%20Hoofddorp.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/december%202010/9_%20Ondernemer%20van%20het%20jaar.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/december%202010/10_%20Heeft%20u%20goed%20contact%20met%20uw%20gemeente.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/december%202010/AGENDA%201_%20Uitnodigingskaart%20nieuwjaarsreceptie%20gemeente.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2010/Nieuwsbrieven/december%202010/AGENDA%202_%20Uitnodiging%20nieuwjaarsborrel%20KvK%20Amsterdam%20d%20d%20%2011-1-2011.pdf

