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Persbericht 

 

Aan: De Redactie 

Van: 
HOP, VNO NCW Amstelland en Meerlanden, KvK 

Amsterdam & MKB Haarlemmermeer-Schiphol   

Datum:  24 juni 2009   

Ondernemers geven Raad aan de Raad  
–Ondernemers: “Politiek zorg voor een groene golf ambtenaar”- 

 

Aan de vooravond van het Concours Hippique Hoofddorp kwamen woensdagavond 24 juni 

ondernemers en politiek uit Haarlemmermeer bij elkaar in de VIP tent van ditzelfde Concours 

Hippique om met elkaar te debatteren over de wensen van ondernemers. Onder het motto:‟Geef 

Raad aan de Raad‟ gingen de deelnemers naar aanleiding van door het bedrijfsleven gedeponeerde 

stellingen in gesprek met de politieke partijen. Het debat stond onder strenge leiding van Bertine 

Schröder die daar waar nodig de aanwezige dames en heren de klappen van de zweep liet voelen. 

 

De ondernemers uit Haarlemmermeer zijn ervan overtuigd dat de politieke partijen de 

gemeenteraadsverkiezingen vol ambitie in willen gaan, met oog voor de wensen van de 

ondernemers in Haarlemmermeer. Tijdens het unieke debat hebben de aanwezige politieke partijen 

dan ook inzicht gekregen in de wensen van ondernemend Haarlemmermeer waarmee zij 

vervolgens deze wensen kunnen verwerken in hun partijprogramma‟s voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.  

 

Geluiden die uit de goed gevulde zaal met ondernemers kwamen waren ondermeer: “Stel geen 

strenge parkeernormen”, “Politiek focus je op zaken die je wel kunt doen zoals de N-wegen 

richting snelwegen dus investeer in autobereikbaarheid”, “Stel een groene golf ambtenaar aan voor 

de begeleiding van vergunningen en voer een open digitaal vergunningvolgsysteem in”, “Verricht 

een klantentevredenheidsonderzoek onder ondernemers”, “Kom met een integrale visie op 

bedrijventerreinen”, “Reserveer een substantieel budget voor herstructurering van 

bedrijventerreinen en winkellocaties”, “Behandel ondernemers snel en met respect als men samen 

met de gemeente innovaties wil bewerkstelligen” “Creëer banen door o.a. de groei van Schiphol te 

faciliteren en al goedgekeurde projecten versneld uit te laten voeren”.  De politici hadden een goed 

luisterend oor voor de ondernemersgeluiden welke men kan verwerken in de partijprogramma‟s. 
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Bijgaande wensen/conclusies zijn meegegeven aan de aanwezigen uit de Politieke Arena in een 

„Things To Do 2010-2014‟ boekje. Het debat was in samenwerking georganiseerd door het 

Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP), MKB Haarlemmermeer-Schiphol, VNO-NCW 

Amstelland en Meerlanden en de Kamer van Koophandel Amsterdam. De organiserende partijen 

zijn zeer tevreden over de opkomst onder zowel ondernemers als politici en hebben de afspraak 

gemaakt om in februari, 1 maand voor de gemeenteraadsverkiezingen, opnieuw een debat te 

organiseren tussen ondernemers en politici.  
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