
 

 

NIEUWSBRIEF 

 
Bezoek MKB Haarlemmermeer-Schiphol op de B2B-dagen 

    

 

Download hier de originele uitnodiging voor de Business2Business dagen. 

Indien u wenst een kaart te ontvangen via de post, laat dit dan vandaag nog weten via 

info@mkb-haarlemmermeer.nl dan sturen wij deze naar u toe. 

 

Herinnering uitnodiging toelichting Miljoenennota 

 
Op maandagnamiddag 29 september houdt de OV Halfweg, Zwanenburg, 

Boesingheliede en Omstreken samen met de Ov Westpoort de grote Miljoenen Nota 

bijeenkomst. Een bijeenkomst met als doelstelling aandacht te geven aan de aspecten 

http://e-zine.kvsawebservices.nl/Files/f9336e9e-f88b-4b03-9ad1-247fff600bb6/B2B_uitnodiging%20flyer.pdf
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van belang voor de ondernemers. 

 

Download hier de uitnodiging en zie waar u zich kan aanmelden. 

 

Dossier uitgelicht: Revitalisering bedrijventerreinen 
 

Vanaf heden zullen wij in iedere nieuwsbrief trachten een dossier waar MKB 

Haarlemmermeer-Schiphol zich hard voor maakt kort verder toe te lichten. Deze eerste 

keer is gekozen voor het dossier revitalisering bedrijventerreinen cq. werklocaties. 

 

Bestuurslid Paul Kok is portefeuillehouder binnen dit dossier voor MKB 

Haarlemmermeer-Schiphol en houdt zich in die hoedanigheid dan ook bezig met het 

bestuurlijk overleg richting de gemeente binnen dit dossier. MKB Haarlemmermeer-

Schiphol is van mening dat parkmanagement een goede oplossing kan zijn bij het 

revitaliseren cq. herstructureren van bedrijventerreinen. 

 

Lees verder... 

 

Commissie Nieuws 
 

Commissie detailhandel 

In goed overleg met het HOP en VNO NCW is besloten om een commissie detailhandel 

op te richten welke de gemeente zal moeten gaan adviseren inzake het nieuw te 

ontwikkelen integrale detailhandelsbeleid. 

 

Commissie Horecabeleid 

Op 15 september jl. is de commissie Horecabeleid voor het eerst bijeen geweest. Een 

unanieme en belangrijke conclusie van alle aanwezigen was vooral dat er moet worden 

gewerkt aan de aanstelling van een Coördinator Horeca en een 1-loket structuur. Dit 

zou o.a. moeten leiden tot een gestroomlijnde en snelle communicatie tussen 

ondernemers en vergunningverleners en handhavers. De coördinator zou ongeveer 

dezelfde bevoegdheden en op hetzelfde niveau moet functioneren als een 

gebiedsmanager. 

 

Een ander punt waar men het in de commissie unaniem over eens was is, dat 

projectontwikkelaars/bouwondernemingen bij nieuwbouw op de daarvoor bestemde 

locaties zouden moeten worden gedwongen om de bedrijfsruimte zodanig op te leveren 

dat zij geschikt zijn voor Horeca. 

 

Koninklijke onderscheiding voor Paul Kok  
 
Burgemeester Theo Weterings heeft maandag 8 september een Koninklijke 

Onderscheiding uitgereikt aan de heer Paul Kok uit Badhoevedorp. De heer Kok is 

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en kreeg de bijbehorende versierselen 

opgespeld. Al sinds 1986 behartigt de heer Kok de belangen van ondernemers in het 

midden- en kleinbedrijf en die van de ondernemers in Halfweg, Zwanenburg en 

Boesingheliede in het bijzonder. Hij doet dit met grote inzet en bevlogenheid en weet 

daarbij ook anderen enthousiast te maken. Naast zijn werkzaamheden voor de 

ondernemersvereniging is hij voortrekker binnen allerlei andere 

samenwerkingsverbanden. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot elkaar 

brengen van de diverse ondernemersverenigingen binnen Haarlemmermeer. Een 

voorname rol speelt de heer Kok ook in het bestuur van MKB Haarlemmermeer-

Schiphol. MKB Haarlemmermeer-Schiphol is dan ook trots op dit zeer betrokken en 

actieve bestuurslid en spreken de wens uit nog lang van zijn kennis en netwerk gebruik 

te kunnen maken. 
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Breednet informatiebijeenkomst 

 

MKB Haarlemmermeer-Schiphol  ondersteunt BreedNet, wilt u meer weten over 

BreedNet, kom dan naar de informatiebijeenkomst op 23 september aanstaande en klik 

hier voor meer informatie. 

 

Herinnering Startersplatform 
 
Zet als startende ondernemer uw bedrijf bovenaan de lijst! 

Kom naar het Startersplatform op maandag 29 september. 

Deze avond biedt u dé mogelijkheid om andere starters te ontmoeten en uw ervaringen 

met hen te delen. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom in het Theater Het Oude 

Raadhuis te Hoofddorp. Deel name is gratis. 

 

Download hier de uitnodiging 

 
 

  

Sponsoren MKB Haarlemmermeer-Schiphol: 
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