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Persbericht 
 

Aan:  De Redactie 

Van:  MKB Haarlemmermeer-Schiphol   

Datum:  8 februari 2010   

MKB overhandigt wensenlijst 
 
MKB Haarlemmermeer-Schiphol overhandigt op woensdag 17 februari haar wensenlijst voor de komende 
raadsperiode aan VVD-wethouder Arthur van Dijk. De VVD-politicus zal samen met een afvaardiging van 
zijn partij en een afvaardiging van het bestuur van MKB Haarlemmermeer-Schiphol een rondgang maken 
lang aan tweetal bedrijven welke vallen onder het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Onder het MKB vallen alle 
ondernemingen met 0 tot 250 werknemers. MKB Haarlemmermeer-Schiphol is hiervoor de overkoepelende 
werkgeversorganisatie die de belangen van deze ondernemers in Haarlemmermeer collectief 
vertegenwoordigd. 
 
De rondgang zal beginnen om 9.00 uur op het Cruquiusplein waar Decokay Mirck bezocht zal worden. 
Aldaar zullen de VVD’ers in gesprek gaan met de ondernemer en de MKB-bestuursleden over zijn of haar 
wensen voor de komende raadsperiode 2010-2014. Vervolgens reist het gezelschap af naar de AM Groep 
te Hoofddorp waar vanaf 11.00 uur gesproken zal worden over het project ‘SW & MKB samen aan het 
werk’. Sectormanager detacheren, Frank Terpstra, zal binnen de AM Groep toelichting geven over het 
succesvolle MKB voorbeeld project welke in samenwerking met de MKB-onderneming CleanLeaseLamme 
is opgezet. Verder zal er gesproken worden over de successen en het falen tijdens de achterliggende 
raadsperiode maar vooral zal men vooruit kijken om gezamenlijk het MKB binnen Haarlemmermeer nog 
beter op de kaart te krijgen. Hiervoor zullen de bestuursleden van MKB Haarlemmermeer-Schiphol haar 
verkiezingsmanifest met wensenlijst overhandigen aan de wethouder en overige aanwezige VVD 
partijgenoten.  
 
De  ondernemers die bezocht worden kunnen uiteraard ook hun ongenoegen en wensen kenbaar maken. 
De aanwezige politici kunnen de toegevoegde waarde van hun partij onder de aandacht brengen waardoor 
duidelijk moet worden waarom ondernemers nu juist op hun partij moeten stemmen daarnaast zullen de 
aanwezigen inzicht krijgen in de wensen van ondernemend Haarlemmermeer. Uiteraard verwacht de 
werkgeversvereniging MKB Haarlemmermeer-Schiphol dat de politiek deze wensen vertaalt in de nieuwe 
raadsperiode en tijdens eventuele toekomstige collegeonderhandelingen gebruikt.  
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Tijdens de avond van 17 februari zal MKB gezamenlijk met andere ondernemersorganisaties in gesprek 
gaan met alle lijsttrekkers om tijdens het lijsttrekkersdebat in het Luchtvaartcollege te Hoofddorp nogmaals 
de wensen van ondernemend Haarlemmermeer kenbaar te maken. Ondernemers uit Haarlemmermeer die 
hierbij aanwezig willen zijn kunnen zich aanmelden via www.kvk.nl/debathaarlemmermeer.  
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