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MKB Haarlemmermeer-Schiphol bereikt 

Met MKB Haarlemmermeer-Schiphol wil uw bestuur haar leden informeren, ontmoeten, 

ondersteunen en zaken voor u bewerkstelligen dus bereiken op verschillende lobby 

terreinen. 

Zoals in eerdere nieuwsbrieven aangegeven is het bestuur de mening toegedaan dat 

er in 2012 op enkele terreinen na een aantal jaren van lobbywerkzaamheden resultaat 

geboekt zal moeten worden. Een van die terreinen is een gelijkspeelveld binnen de 

detailhandel waar een ieder de mogelijkheid moet hebben om bijvoorbeeld op zondag 

zijn of haar winkel te openen. Binnen dit lobbydossier worden er op dit moment flinke 

stappen gezet en is vanuit de commissie toeristisch regiem -onder de bezielende 

leiding van uw voorzitter, de heer Paul Kok... Lees verder 
 

  

  

7 op 10 consumenten shopt online: kansen voor het MKB 

Nederland staat met een score van zeven op de tien Nederlanders in de Europese top 

10 van online shoppers. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) dat deze week bekend is gemaakt. MKB-Nederland ziet in de cijfers 

een bevestiging van de kansen die er voor het mkb liggen om online te ondernemen. 

In het project... Lees verder 
  

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/Mi%202012/Voorwoord%20MKB%20Haarlemmermeer.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/Mi%202012/1_%207%20op%2010%20consumenten%20shopt%20online.pdf


Ondernemersfonds moet ten goede komen aan ondernemers 

MKB-Nederland wil dat gemeenten ondernemersfondsen niet gebruiken als verkapte 

bezuiniging, door de kosten van publieke taken af te schuiven op ondernemers. 

Het fenomeen ondernemersfonds is in opmars, in ruim honderdvijftig gemeenten zijn 

de afgelopen paar jaar een of meerdere fondsen opgericht.  

Het gaat daarbij... Lees verder 

  

Verkiezing The Next Entrepreneur 

MKB-Nederland en Rabobank geven het startend ondernemerschap in Nederland een 

belangrijke impuls. Om starters te stimuleren aan de slag te gaan met hun 

ondernemersvaardigheden hebben zij samen ‘The Next Entrepreneur 2012’ ontwikkeld. 

De meest vernieuwende starter van Nederland wint een bedrag van 15.000 euro, veel 

publiciteit en toegang tot belangrijke netwerken. Ondernemers die zich willen 

inschrijven maken eerst een scan van hun ondernemersvaardigheden. Hier staat een 

directe link naar de scan The Next Entrepreneur 

  

Bedrijveninvesteringszones zijn populair, besluit versnellen 

De bedrijveninvesteringszone (BIZ) mag zich verheugen in een grote populariteit 

onder ondernemers. Het sterk gestegen gebruik van dit instrument vorig jaar toont 

aan dat er veel animo voor is, zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW naar aanleiding 

van de derde voortgangsrapportage die donderdag verscheen.  

Zij roepen de Tweede Kamer... Lees verder 

  

Uitnodiging netwerkbijeenkomst detailhandelsbranches en vastgoedpartijen 

Graag willen wij u op dinsdag 5 juni uitnodigen voor de tweede formele netwerkborrel 

van detailhandelbranches van MKB-Nederland en een aantal vastgoedpartijen. De 

bijeenkomst zal gehouden worden tijdens de Provada in de RAI in Amsterdam. De 

netwerkborrel is... Lees verder 

  

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/Mi%202012/2_%20MKB.pdf
http://www.thenextentrepreneur.nl/
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/Mi%202012/4_%20Bedrijveninvesteringszones%20zijn%20populair.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/Mi%202012/Def%20uitnodiging%205%20juni.pdf


Regionaal nieuws gemeente Haarlemmermeer 

Malaise kantoren kost Haarlemmermeer goud 

De ingezakte markt voor kantoren en bedrijventerreinen kost de gemeente miljoenen. 

Niet alleen komt er door de leegstand bijna anderhalf miljoen per jaar minder binnen 

aan ozb, het schrappen van kantoren en bedrijventerreinen betekent ook dat er vorig 

jaar miljoenen euro’s extra naar de ’stroppenpot’ gingen. Het is vooral... Lees verder  
  

’Westflankgeld niet naar Duinpolderweg’ 

Het hoogheemraadschap van Rijnland is onaangenaam verrast over het plan van 

wethouder Michel Bezuijen om het rijksgeld voor de Westflank te besteden aan het 

doortrekken van de Nieuwe Bennebroekerweg. Het rijk heeft die 48 miljoen in 2009 

namelijk geven voor water, groen en recreatie in het gebied, zegt Rijnlandbestuurder 

Aad Straathof. Bezuijen zei onlangs... Lees verder 

  

Provincie: binnenstedelijk bouwen in Haarlemmermeer past in beleid 

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland vraagt de 

gemeente Haarlemmermeer om haar Ontwerp Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 

op een aantal punten te verduidelijken. Gedeputeerde Staten vragen de gemeente o.a. 

om zich in haar Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 duidelijker uit te spreken over 

gebiedsontwikkeling in het westelijk deel van Haarlemmermeer.  

In de deelstructuurvisie... Lees verder 

  

Uitnodiging: Veilig Ondernemen 

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op maandag 11 juni in het onlangs 

gerestylde Hotel Park Plaza Amsterdam Airport. Demissionair staatssecretaris Fred 

Teeven en andere sprekers geven informatie over veilig ondernemen in een 

dynamische 

omgeving... Lees verder 

  

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/Mi%202012/RA%201_%20Malaise%20kantoren%20kost%20Haarlemmermeer%20goud.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/Mi%202012/RA%202_%20Westflankgeld%20niet%20naar%20Duinpolderweg.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/Mi%202012/RA%203_%20Provincie.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/Mi%202012/RA%204_%20Uitnodiging%20KVO%20(2).pdf


Uitnodiging Beuk-event ‘Winst met vitale medewerkers’ 

Een vitale medewerker levert jaarlijks €2500 winst op. Het bedrijfsleven laat 

€10miljard winst liggen. Hoe is dat voor uw organisatie? Hoeveel winst is er 

daadwerkelijk voor u te behalen? Wist u dat iedere euro in preventief 

gezondheidsmanagement al snel meer dan 3 euro oplevert? Leren wat energievreters 

en energiegevers zijn?  

Op het thema ... Lees verder 
  

Cultuurgebouw krijgt toch ’gewone’ horeca 

De nog altijd leeg staande horecaruimte in het cultuurgebouw wordt toch ’gewone’ 

horeca. Als zich daar straks een ondernemer vestigt, mag die ook los van 

voorstellingen open zijn en kan iedereen daar binnen lopen. Op de begane grond 

rechts naast de ingang staat de grote voor horeca bestemde ruimte nog altijd leeg 

omdat er geen exploitant voor te vinden is. Op aandringen van... Lees verder 

  

Wethouder Van Dijk verwacht herstel kantorenmarkt rond 2020 

Wethouder Arthur van Dijk van Economische Zaken verwacht dat de kwakkelende 

kantorenmarkt in de regio pas in 2020 weer gezond zal zijn. Hij zei dat dinsdag bij de 

presentatie van de strategie om de leegstand op kantorenparken en bedrijventerreinen 

te bestrijden. Door de aanhoudende economische crisis staan veel bedrijfspanden en 

kantoren leeg. Uit onderzoek is gebleken dat begin dit jaar bijna een op de vier (22,6 

procent) van de kantoorgebouwen in Haarlemmermeer leeg staat. De verwachting is... 

Lees verder 

  

HMore gelanceerd 

In restaurant Long Island aan de Toolenburgse Plas introduceerde een groep 

Haarlemmermeerse ondernemers afgelopen maandag het nieuwe, unieke business en 

lifestyle magazine HMore. De eerste en enige glossy in Haarlemmermeer en Regio 

Schiphol. Een geselecteerd gezelschap van ruim 100 aanwezigen was getuige van de 

onthulling van deze unieke glossy gemaakt voor en door ondernemers.  

De oprichter en... Lees verder 

  

 

 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/Mi%202012/RA%205_%20Uitnodiging%20Beuk-event.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/Mi%202012/RA%206_%20Cultuurgebouw%20krijgt%20toch.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/Mi%202012/RA%207_%20Wethouder%20Van%20Dijk%20verwacht%20herstel%20kantorenmarkt%20rond%202020.pdf
http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/2012/Mi%202012/RA%208_%20HMore%20gelanceerd.pdf


 

Gesprekspartners MKB Haarlemmermeer-Schiphol 

  

  

  

  

 


