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Ondernemers organiseren lijsttrekkersdebat Haarlemmermeer 
 

Op woensdag 17 februari komen ondernemers en lijsttrekkers van politieke partijen uit 

Haarlemmermeer bij elkaar in het Luchtvaart College te Hoofddorp om met elkaar te debatteren in 

het kader van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart.  

 

Vanaf 17.30 uur zijn ondernemers en politici van harte welkom waarna om 18.30 uur het 

lijsttrekkersdebat van start gaat. Ondernemers en politici die aanwezig willen zijn kunnen zich 

opgeven via www.kvk.nl/debathaarlemmermeer. Het debat staat onder de bezielende leiding van 

Bertine Schröder -directeur van Pro Script Services- en Julius Lindenbergh – aftredend raadslid – 

beide uit Haarlemmermeer afkomstig, deelname is gratis! De organisatie is in handen van het 

Haarlemmermeers Ondernemers Platform, VNO NCW Amstelland-Meerlanden, Kamer van 

Koophandel Amsterdam en MKB Haarlemmermeer-Schiphol. 

 

Tijdens dit unieke debat is het de bedoeling dat de lijsttrekkers met elkaar debatteren over hoe in de 

nieuwe raadsperiode 2010-2014 om te gaan met: 

1. Bereikbaarheid 

2. Gemeentelijke dienstverlening 

3. Veiligheid 

4. Bedrijventerreinen en winkelcentra 

 

Ondernemers kunnen hun ongenoegen en wensen kenbaar maken. De lijsttrekkers kunnen de 

toegevoegde waarde van hun partij onder de aandacht brengen waardoor duidelijk moet worden 

waarom ondernemers nu juist op hun partij moeten stemmen. De lijsttrekkers en hun partijgenoten 

zullen inzicht krijgen in de wensen van ondernemend Haarlemmermeer.  

http://www.kvk.nl/debathaarlemmermeer
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Uiteraard verwachten de organiserende partijen dat de politiek deze wensen vertaalt in de nieuwe 

raadsperiode en tijdens toekomstige collegeonderhandelingen gebruikt. Na afloop van het debat – 

circa 20.00 uur - is er de mogelijkheid om verder te praten.  

 

Eerder organiseerde het bedrijfsleven al een discussiebijeenkomst op 24 juni 2009 om hun wensen 

kenbaar te maken zodat deze in de verschillende verkiezingsprogramma’s meegenomen konden 

worden. Aan de vooravond van het 100-jarige Concours Hippique gaven de ondernemers toen tal 

van adviezen mee aan de verschillende deelnemende politieke partijen. Nu is de tijd gekomen om 

te horen wat van al deze adviezen is meegenomen in de verschillende verkiezingsprogramma’s en 

welke partij zich mag kronen tot meest ondernemersvriendelijk en dus de stem van de ondernemer 

uit Haarlemmermeer verdient tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. 
 


