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Ondernemen; Olympische sport! 
  
De Olympische spelen gaan weer beginnen! Iedereen heeft het er over en iedereen 

moet het zien of horen. Vaak worden er vergelijkingen getrokken tussen sport en 

ondernemen –niet in de laatste plaats door betrokkenen zelf- echter is de mentaliteit 

vooral de meest in het oog springende overeenkomst: elke dag een topprestatie willen 

en moeten leveren! Ondernemen is dan ook topsport zonder de mentaliteit „meedoen 

is belangrijker dan winnen‟, een ondernemer moet namelijk elke dag willen winnen. 

Uw personeel zal dezelfde mentaliteit ten toon moeten spreiden wilt u een succesvol 

ondernemer zijn/worden. Daarom de voor- en nadelen van aandacht op de werkvloer 

voor de Olympische spelen, aan u de keuze... Lees verder 
  

  

Wat kunt u doen tegen vormen van misleiding? 

• Betaal nooit facturen zonder (liefst dubbele) controle  

• Lees goed en kritisch, óók de kleine lettertjes. Wie betaalt komt niet of moeilijk 

van de ongewenste “aanbieding” af.  

• Teken nooit iets dat “wel even” via de fax gestuurd wordt na een telefonisch 

contact en ga ook niet in op e-mail "aanbiedingen"!  

• Controleer of de afzender van een verdachte factuur staat vermeld bij het 

Steunpunt Acquisitiefraude. Bekijk hier het overzicht.  

• Meld uw klacht... Lees verder 
  

  

Hoe moet de Noordelijke Randstad eruit gaan zien? 

De Noordelijke Randstad, met daarin de steden Amsterdam, Utrecht en Almere, kan in 

de komende 20 tot 30 jaar verder uitgroeien tot een internationaal concurrerende 

Europese topregio. Daarvoor moet worden geïnvesteerd in moderne woon- en 

werklocaties, goede bereikbaarheid en mogelijkheden voor recreatie en natuur. Drie 

opgaven dus... Lees verder 

  

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/juli%202012/Voorwoord%20Haarlemmermeer.pdf
http://www.fraudemeldpunt.nl/home
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/juli%202012/1_%20Wat%20kunt%20u%20doen%20tegen%20vormen%20van%20misleiding.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/juli%202012/2_%20Hoe%20moet%20de%20Noordelijke%20Randstad%20eruit%20gaan%20zien.pdf


  

Regionaal nieuws gemeente Haarlemmermeer 

Haarlemmermeer trage betaler 
-Gemeenten betalen bijna kwart facturen nog steeds te laat- 

Het betalingsgedrag van gemeenten is het afgelopen jaar slechts marginaal fractie 

verbeterd: 77,5 procent (77,3 procent in 2011) van de rekeningen wordt op tijd 

voldaan. Daarmee blijven de lokale overheden nog ver achter bij de rijksoverheid, 

waar inmiddels 90 procent van de facturen binnen 30 dagen wordt betaald. De 

gemiddelde overschrijding van de betalingstermijn is gedaald van 10 naar 9 dagen. 

Dat blijkt uit... Lees verder 

  

’Verstandig bouwen bij Schiphol’ 

Ook in gebieden waar net te veel vlieglawaai is, hoopt de gemeente meer ruimte te 

krijgen om te bouwen. Op suggesties in die richting hebben Rijk en Schiphol namelijk 

niet geheel afwijzend gereageerd. En dat is winst, meldde wethouder Michel Bezuijen 

gisteren bij de presentatie van de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030. Woningbouw 

moet er wel ‟met verstand‟ gebeuren. Zo kunnen aan... Lees verder 

  

Insteekhaven Houtrak Spaarnwoude zit toch in de planning 

De provincie Noord-Holland houdt wel degelijk rekening met het graven van een 

nieuwe Amsterdamse insteekhaven in het deelgebied Houtrak van het recreatiegebied 

Spaarnwoude na 2015. Dat blijkt uit de kersverse toekomstvisie op de bufferzone 

Haarlem-Amsterdam, die in het Haarlemse provinciehuis begin deze maand is 

besproken door de Statencommissie ruimte en milieu. Het gebied dat... Lees verder 
  

Duurzaam (energie) Bedrijf Haarlemmermeer zoekt duurzame projecten 

Duurzaam (energie) Bedrijf heeft 3,3 miljoen euro voor versnelling duurzame 

economie 

De voorbereidingen voor de oprichting van een Duurzaam (energie) Bedrijf (DeB) gaan 

van start; kwartiermaker Andrea van de Graaf zoekt in opdracht van het College lokale 

partners en projecten die de polder versneld kunnen verduurzamen. Het DeB verstrekt 

geen subsidies. Het moet een... Lees verder 

  

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/juli%202012/RA1_%20Haarlemmermeer%20trage%20betaler.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/juli%202012/RA2_%20Verstandig%20bouwen%20bij%20Schiphol.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/juli%202012/RA3_%20Insteekhaven%20Houtrak%20Spaarnwoude%20zit%20toch%20in%20de%20planning.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/juli%202012/RA5_%20Halfweg%20moet%20meest%20duurzame%20dorp%20van%20provincie%20worden.pdf


Halfweg moet meest duurzame dorp van provincie worden 

De verouderde dorpskern van Halfweg ondergaat de komende jaren, net als 

Zwanenburg, een ingrijpende vernieuwing. Er ligt een opmerkelijk idee om van 

Halfweg een 'experimenteerdorp' van te maken. Daarbij worden de huidige strenge 

Schiphol-geluidsnormen zodanig verruimd dat woningbouw mogelijk is. Halfweg kan 

dan zelfs het meest duurzame dorp van de provincie worden. Dat staat te... Lees 

verder 
  

Straten Golftournooi Badhoevedorp 

Het City Golfevenement door de straten van Badhoevedorp, dat in 2011 voor de eerste 

keer plaats vond, was zo succesvol, dat de organisatie het toernooi dit jaar opnieuw op 

de kalender heeft gezet. En: met de vaste bedoeling om er een blijverdje van te 

maken.. Klik hier voor de flyer. 

  

 

 

 

Gesprekspartners MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

  

  

  

  

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/juli%202012/RA5_%20Halfweg%20moet%20meest%20duurzame%20dorp%20van%20provincie%20worden.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/juli%202012/RA5_%20Halfweg%20moet%20meest%20duurzame%20dorp%20van%20provincie%20worden.pdf
http://www.winkelcentrumbadhoevedorp.nl/?p=566
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/juli%202012/RA6_%20Badhoevedorp%20golftoernooi.pdf

