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Contacten weg? Boor
gewoon nieuwe aan
ETIENNE LIEVERST MAAKT VAN DE NOOD EEN DEUGD

Werkplezier en werkgeluk vormen de crux
CRISTEL MEIJER TRAINT ONDERNEMERS

Wonen op Van Houten Industriepark
CONTOUREN WORDEN STEEDS DUIDELIJKER

FAMILIEBEDRIJVEN
BRENG PERSOONLIJK EN ZAKELIJK BELANG IN BALANS
In een familiebedrijf sta je vaak voor complexe afwegingen.
Heb je vragen over bedrijfsopvolging of waardeoverdracht?
Zorgen over conflicterende (persoonlijke) belangen of continuïteit?
Zoek je naar de optimale ondernemingsvorm? Advies nodig over
visie en strategie? Bij JAN© staat een speciaal team van vijf zeer ervaren
partners voor je klaar om mee én vooruit te denken. In goed vertrouwen.
Op JAN© kun je rekenen.

Kijk voor meer informatie op de website of neem direct contact op met
Jolanda van der Maden via 06 427 27 822 / JolandavanderMaden@JAN.nl

INFO@JAN.NL
088 220 2200
WWW.JAN.NL

Elektrawerken Nederland
zoekt twee toppers:
EWN uit Weesp is gespecialiseerd in het ontwerpen en installeren van zwakstroom,
domotica, telematica, licht, krachtstroom NEN 3140 inspecties en beveiliging.
Ons zeer gevarieerde aanbod aan opdrachtgevers - gecombineerd met het werken
in een leuk team - maakt EWN een aantrekkelijke werkgever.

Wij bieden

E-monteur Service en onderhoud

Een veelzijdige en zelfstandige job bij een
professionele organisatie. Je hebt eigen
verantwoordelijkheid voor juiste uitvoering.
Uiteraard bieden wij je een aantrekkelijk salaris en
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Is het oplossen van alle voorkomende elektrotechnische storingen een uitdaging voor jou?
Kom dan met EWN praten. En natuurlijk vallen
kleine E-installatie aanpassingen en onderhoud
ook onder jouw verantwoordelijkheid.
Deze functie vereist een grote mate van
zelfstandigheid en wij verwachten van jou
dat je klantgericht en ﬂexibel bent.

Elektromonteur
Je bent inzetbaar voor het zelfstandig uitvoeren
van elektrotechnische montagewerkzaamheden.
Het gaat zowel om korte als langlopende
projecten. Het is een zelfstandige functie die zeer
gevarieerd is door een diversiteit aan opdrachtgevers in verschillende branches.

Geïnteresseerd in één van deze functies?
Stuur je sollicitatie aan EWN, Etienne Lieverst,
Postbus 222, 1380 AE Weesp, tel 0294 - 41 39 44
of via e-mail: e.lieverst@ewn.nl

Kijk voor de volledige functieomschrijving op: www.ewn.nl en ga naar vacatures
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Doorstart?
Op 23 september is aannemersbedrijf
Valkenburg Vree in Weesp failliet verklaard.
Volgens curator mr. E.R. Looijen van Stellicher Advocaten in Arnhem is er een zeer
grote kans op een doorstart. Er zou al een
overnamekandidaat zijn.
Aannemersbedrijf Albert Vree & Co werd
3,5 jaar jaar geleden overgenomen door

Horeca maakt er het
beste van, maar
leuk is anders
Maximaal dertig man binnen, geen inloop meer vanaf 21.00
uur en om 22.00 uur helemaal dicht. Dat zijn kort samengevat
de nieuwe coronamaatregelen waar de cafés en restaurants
mee moet dealen. Ziet de horeca in Weesp het nog wel zitten?

aannemer Martijn Polinder in Arnhem dat
failliet ging en Vree Valkenburg mee trok.

Moeilijk en lastig, maar we maken er het beste van. Dat is zo ongeveer de

Volgens Looijen schrijft Valkenburg Vree

strekking van een bericht dat de Vereniging van Horecaondernemers van

keurige zwarte cijfers en zijn de toekomst-

Weesp heeft gestuurd nadat de nieuwe maatregelen bekend waren.

verwachtingen ook positief.
“De verscherpte regels maken het er voor de ondernemers niet makkeAannemersbedrijf Albert Vree & Co is een

lijker op, maar als horecaondernemersvereniging staan we in nauw con-

‘stokoud’ en echt Weesper en is momenteel

tact met de gemeente. We hebben net contact met de meeste collega’s

onder andere betrokken bij de restauratie

gehad en we gaan ervoor om binnen de regels toch de horeca gastvrij en

van de Ruitenbeek-panden in de Nieuw-

gezellig te houden. We hopen samen met de gemeente het terrasseizoen

straat.

te verlengen en er winterterrassen van te kunnen maken. We voelen ons
als ondernemers gesteund door de gemeente om kijken wat er binnen
de regels mogelijk is.”

Ook iets leuks te melden?
Stuur naar info@b2bweesp.nl

Veilige horeca
“We vragen aan onze gasten zoveel mogelijk mee te werken aan de voorgeschreven regels zodat wij een veilige horeca kunnen waarborgen.
Voor de duidelijkheid: de belangrijkste nieuwe regel is dat er maximaal
vier personen aan een tafel mogen, met ruimte van 1,5 meter ertussen,
tenzij ze uit een huishouden komen. Vanwege de sluitingstijd van 22.00
uur raden wij iedereen aan iets vroeger de horeca te bezoeken dan normaal. En als je een tafel reserveert, ben je uiteraard gegarandeerd van
een plekje.”
Eerder werd de horeca in Weesp opgeschrikt door de melding van
burgemeester Bas Jan van Bochove dat hij de horeca wegens herhaald
negeren van de maatregelen voor de laatste keer waarschuwde en vlak
daarna werd café Vechtzicht op de Hoogstraat voor enige tijd gesloten
omdat de regels niet werden nageleefd.
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Nieuwe bedrijfsruimtes aan Nijverheidslaan
Rijn&Vecht Projectontwikkeling ontwikkelt aan de
Nijverheidslaan (op de plek waar de schoorsteen stond)
bedrijfsruimtes en kantoorruimte voor ondernemers.
Met name voor startende ondernemers, zzp’ers en
ondernemers in het mkb is dit een aanvulling.
In het voorjaar van 2021 wordt gestart met de bouw van bedrijfs- en
kantorencomplex De Weesperpoort. Er komen 14 hoogwaardige bedrijfsruimten en 8 kantooreenheden die te koop worden aangeboden.
“Door de multifunctionaliteit en variabele inhoud zijn deze units uitermate geschikt voor lokale en regionale bedrijven. De bouwkundige
oplevering geschiedt casco zodat de indeling en inrichting exact kan
worden afgestemd op de individuele wensen van de ondernemer”, lezen we in de brochure.
Koppelen
Drie verdiepingen

De units kunnen eventueel gekoppeld worden en alle units kunnen

Het project bestaat uit drie verdiepingen. De te koop aangeboden

worden uitgevoerd met een glazen pui of een overheaddeur. Hierdoor

units bestaan uit een bedrijfsruimte op de begane grond alsmede een

kan de begane grond gebruikt worden voor productie en/of showroom

kantoorlaag op de eerste verdieping, waarbij de oplevering in casco-

en de verdieping voor overige bedrijfsdoeleinden. De prijzen beginnen

uitvoering plaatsvindt. De kantooreenheden op de tweede verdieping

voor een unit met een vloeroppervlakte van 140 m² bij 189.950,- euro,

worden als zelfstandige ruimten aangeboden. Voor meer informatie

excl. btw v.o.n.

verwijzen wij u naar de betreffende brochure.
Op wwwweesperpoort.nl staat meer informatie

Ondernemers klaar met al die woningen
De gemeente gaat door met het maken van plannen van
woningbouw op bedrijventerreinen, maar de ondernemers
zien dit niet zitten. Tijdens de consultatieronde met ondernemers over de Toekomstvisie Bedrijventerreinen hebben
de ondernemers dit duidelijk aangegeven.

er geen genoeg van krijgen om het gebrek aan woningen op te lossen
met plannen die ten koste gaan van bedrijfsgebouwen.
Genoeg van
Maar de ondernemers hebben hier wel genoeg van, blijkt uit een sessie
met ondernemers waarin gesproken is over de Toekomstvisie Bedrij-

Het ‘omkatten’ van kantoren aan de Amstellandlaan, het bouwplan

venterreinen. In een kort verslag schrijft ondernemersvereniging IVW

voor 113 woningen aan de Nijverheidslaan dat alleen nog is te stoppen

onder andere: “Als we het bijvoorbeeld hebben over ‘behoud bedrijfs-

door protest aan te tekenen tegen wijzigen van het bestemmingsplan

functies’ dan hebben onze ondernemers duidelijk aangegeven dat zij

en sinds kort het overduidelijk lonken naar het ombouwen van kanto-

geen extra woningbouw toegevoegd willen hebben aan de industrie-

ren op het Van Houten Industriepark (zie pagina 7): de gemeente kan

terreinen.”
Combineren
Daarnaast is er wel, zo laat de IVW weten, behoefte aan het uitbreiden
van mogelijkheden om de diverse werkfuncties in hetzelfde gebied te
kunnen combineren (lees: mengen van industrie, kantoorfaciliteiten,
opslag, productie, etc.). Het thema ‘Visie en samenwerking met de
gemeente’ gaf in de verdiepingsslag duidelijk weer dat Weesper ondernemers veel behoefte hebben aan duidelijkheid omtrent hun toekomstperspectief, aan een gemeenschappelijke visie en aan een betere
communicatie tussen de gemeente en de bedrijven.
Het resultaat van de besprekingen zal worden verwerkt in een nieuwe
versie.
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Sturen op werkgeluk & werkplezier
met uw bedrijfscoach!
Wat kan uw bedrijfscoach voor u betekenen?
• ondersteunen van leidinggevende en medewerker,
o.a. bij thuiswerken
• voorkomen van ziekteverzuim & burn-out
Wat kan uw bedrijfscoach bewerkstelligen?
• meer grip op dag en keuzes
• ondersteuning om thuis effectief te werken
• balans zakelijk / privé behouden
• hulp bij loopbaanswitsch / hulp bij afvloeiing
• ondersteuning bij (ziekte) verzuim gesprekken
• ondersteuning bij begeleidings- en
functioneringsgesprekken

Column
Reinier Mommaal

Vanwege corona even een
pas op de plaats
Op het moment van dit schrijven lijken de tijden van de periode maartapril weer terug te keren. Het virus grijpt snel om zich heen en de besmettingsaantallen nemen fors toe.
De afgelopen week duikelden de experts en meningen over elkaar
heen en elke opinie heeft wel een kern van waarheid. Rode draad is het
dilemma van extra maatregelen en het draaiende houden van de economie. Voor een aantal bedrijven hebben de extra maatregelen (weer)
ingrijpende gevolgen. Laten we hopen dat deze niet nog verder worden

bel: 06-30 55 29 00

uitgebreid en snel kunnen worden teruggedraaid.
Cristel Meijer

Een interessante vraag is waarom in Nederland en delen van Europa
het allemaal weer hard oploopt en in andere delen van de wereld men
weer redelijk teruggaat naar het normaal. Is het discipline, de intredende
herfst? Het blijft een lastige vraag.

uwbedrijfscoach.nl

Wel is mij opgevallen dat in Duitsland, waar ik afgelopen week was, iedereen een mondkapje draagt in alle openbare ruimtes en zelfs je ontbijt
op je hotelkamer wordt gebracht. Of het helpt, daar zijn de meningen
ook over verdeeld. Het snel kunnen testen blijft cruciaal om ook de

PSSS t...

N KERSTPAKKET?
OP ZOEK NA AR EE

economie en het onderwijs draaiende te kunnen houden. De achterblijvende testcapaciteit en het relatief lang wachten op de uitslag heeft al
menig bedrijf problemen bezorgd.
Goed nieuws kwam deze week dat er inmiddels 2 sneltesten zijn goedgekeurd, waaronder die van het in Weesp gevestigde Abbott. Een lid van
de IVW kwam met de vraag of wij iets kunnen betekenen in het centraal
inkopen van deze testen voor de Weesper bedrijven. Uiteraard zullen wij
kijken of dit binnen de regelgeving en richtlijnen mogelijk is.
Zoals al eerder vermeld moet de IVW even pas op plaats maken voor
wat betreft het organiseren van evenementen en bijeenkomsten. Het is
gewoon niet mogelijk dit nu te doen, hoe jammer wij dit ook vinden. Wel
blijven wij natuurlijk de belangen behartigen van onze leden op alle andere vlakken. Laten we hopen dat de maatregelen binnen afzienbare tijd
weer kunnen worden afgeschaald.
Wij zijn sinds kort lid geworden van VNO-NCW regio Amsterdam, die geregeld interessante (online) seminars en lezingen organiseert. Wij sturen
deze uitnodigingen door aan onze leden via nieuwsbrieven en de IVW
communicatie-app Socie.

‘Wees loyaal, koop lokaal’
Wij hebben een leuk,
lekker, en súperlokaal
Weesper kerstpakket.
Meer weten?
Mail naar: info@proefweesp.nl

Blijf gezond, houd je aan de maatregelen en tot snel!

Bedrijvenvereniging Weesp
06 43 87 11 86 | reiniermommaal@ivw-weesp.nl |
www.ivw-weesp.nl | info@ivw-weesp.nl

Wonen op
Van Houten Industriepark
Het overschot aan kantoorruimte op
het Van Houten Industriepark biedt
kansen voor een transformatie. Dat
wil zeggen minder kantoren, meer
woningen. Hier is onlangs een
ontwikkelkader voor verschenen.

Zoals veel in Weesp is de geschiedenis van

Dicht bij centrum

Van Houten Industriepark verweven met

Het mooie is dat het Van Houten Indus-

Van Houten Cacao. De naam zegt het ook

triepark een bedrijfsterrein is, maar dat het

al. In 1850 vestigde Van Houten zich op het

meteen ook dicht bij het centrum ligt. Via de

immense terrein, waar in 1969 een nieuwe

Talmastraat sta je in een vloek en een zucht

entree ontstond aan de Prinses Irenelaan. In

op het Singel en even doorlopen en je bent

1971 ging Van Houten dicht en kwam far-

op de Achtergracht. Bovendien is de ontslui-

maceutisch bedrijf Philips Duphar hier, het

ting met de Prinses Irenelaan (zie kader-red.)

tegenwoordige Abbott.

prima geregeld.

Abbott

Beperkingen

Dat heeft het grootste deel van het bedrij-

Het gebied heeft wel zijn beperkingen. Zo

venpark in bezit en dat zal ook niet verande-

zorgt de nabijheid van Abbott voor geluids-

ren. Althans, er zijn nu geen plannen in die

overlast, hetgeen ertoe leidt dat er een ‘be-

richting bekend. Sterker nog: Abbott heeft

bouwingswand’ moet zijn die bestaat uit een

vergevorderde ideeën om twee nieuwe hoge

serie gebouwen waarmee het geluid van het

bedrijfspanden te bouwen.

bedrijventerrein wordt tegengehouden. Dus
appartementencomplexen als geluidswal. Dit

De plannen voor een transformatie betreft

betekent tegelijkertijd ook dat laagbouw niet

dan ook de kantoorgebouwen aan de Prinses

aan de orde is. Er wordt zelfs een maximum

Irenelaan en de straten die daarachter liggen.

van zes woonlagen genoemd. Verder kunnen

Dat zijn er vijf. Die staan al jaren goeddeels

niet overal op het bedrijventerrein woningen

leeg en de bedrijven die er nog zitten maken

komen. De zuidkant is daarvoor eigenlijk

zich op voor een verhuizing. Uiteindelijk rest

ongeschikt, maar hier kunnen wel kleine kan-

leegstand voor alle kantoren, die gedateerd

toren voor beginnende bedrijven alsook een

zijn.

hotelfunctie komen.
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Wim Bos Transport B.V.
Rijnkade 13-14 - 1382 GS Weesp

Weten wat
er in uw
sector speelt
De Rabo Kennis App: actuele kennis direct beschikbaar.
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw sector is nu wel erg eenvoudig.
Met de Rabo Kennis App heeft u relevante kennis snel bij de hand om uw visie
te bepalen en te anticiperen op economische ontwikkelingen in uw branche.

Download nu de Rabo Kennis App via rabobank.nl/kennis
Samen sterker

met één
druk op de
knop.

+31 (0) 294 - 415 412
www.wimbostransportweesp.nl

Koen Horseling
De virusremmers van overheid
De sociaal, financieel en economische impact van COVID-19 sluimert in

Makelaardij
Hypotheekadvies
Pensioenadvies

onze samenleving door. Op moment van schrijven zit de r flink in de maand
en ook te ver boven de 1. Bovendien is remdesivir slecht verkrijgbaar in
Nederland. De overheid heeft flink regelingen getroffen om de klappen
over de tijd heen uit te smeren. Denk aan het COVID gerelateerde uitstel,
NOW(2.0), TOGS etc. Ook met Prinsjesdag zijn er nieuwe plannen gepresenteerd. Ik licht hier graag een aantal toe die onmiskenbaar in het leven zijn
geroepen als tijdelijke steunmaatregel.

Verzekeringen

Investeringskorting op loonheffing

Schadebehandeling

vesterings Korting). Je kunt bij investeringen een korting krijgen op je af te

Er komt een extra aftrek voor investeringen, de BIK (Baangerelateerde Indragen loonheffing. De regeling is te gebruiken naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de energie-investeringsaftrek, milieu-investeringsaftrek
of vervroegde afschrijving milieu-investeringen. De regeling is gericht op

Weesperweg 2A 1398 XD Muiden
0294 - 261 392 info@streefkerk.com

www.streefkerk.com

het MKB en beoogt werkgever te stimuleren om investeringen te (blijven)
doen tijdens de coronacrisis. Er is een staffel in de regeling opgenomen,
waardoor ondernemers bij investeringen tot 5 miljoen euro een tegemoetkoming krijgen van 3% en boven dit bedrag is de tegemoetkoming 2,44%.
Bedrijfsmiddelen met een waarde vanaf € 1.500 kunnen meegenomen
worden en er geldt een minimumbedrag aan totale investeringen per
aanvraag van € 20.000. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2021. De in
2021 gedane investeringen kun je dan verzilveren in 2022 na een goedkeuring van RVO.nl. De investeringen dienen hiervoor tijdig bij RVO aangemeld
te worden.
Investeringsfonds
Het kabinet heeft aangekondigd een investeringsfonds in te richten met
het doel de duurzaamheid en innovatie te versterken. Ook het leervermo-

THEY NEED
YOUR HELP
HRIF KRIJGT GOEDERENDONATIES VAN BEDRIJVEN EN
INSTELLINGEN, T.B.V. NOODHULP IN LANDEN GETROFFEN
DOOR OORLOG, NATUURRAMPEN, ZIEKTEN E.D.
We werken met bedrijven samen door middel van:
- Het versturen van overschotten, samples en afgeschreven voorraden
naar het buitenland
- MVO activiteiten, het ontvangen van collega’s die samen aan
teambuilding kunnen doen door vrijwilligerswerk uit te voeren
- Het ontvangen van ﬁnanciële donaties
ADRES:
Stichting HRIF
Rijnkade 21
1382 GT Weesp
info@hrif.nl

gen en de infrastructuur dienen hieruit een positieve impuls te krijgen. Het
fonds zal tientallen miljoenen gaan bedragen. Er is nog veel onduidelijk
over het fonds, maar het doel is om de concurrentiepositie van Nederland
te versterken en toekomstbestendiger te maken.
VPB-tarief
Het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting blijft 25%, maar de laagste
schijf wordt verlaagd naar 15%. De eerste schijf geldt voor winsten tot €
245.000 in 2021 en wordt opgerekt naar € 395.000 in 2022. Dat is dus een
interessante voor veel MKB ondernemers met eigen B.V..
Tot slot
Eind september is duidelijk geworden dat ondernemers met Corona uitstel
bij de belastingdienst, met ingang van 1 januari 2021 1/36ste hoeven af te
lossen op het uitgestelde bedrag in plaats van 1/24ste. Ongetwijfeld reageert de overheid met nieuwe maatregelen op ontwikkelingen. Ik hoop dat
deze virusremmers goed leverbaar blijven!

JAN© Accountants & Adviseurs
088 220 2200 - Nesland 3m - Weesp - www.jan.nl

Pover
schilders
Pover
schilders
werktwerkt
op hoog
niveauniveau
op hoog
Pover schilders voor onderhoud
aan appartementsgebouwen,
woningen en bedrijfspanden.
Voor vereniging van eigenaren,
gemeente, bedrijven en
instellingen.

Naast schilderwerk zijn wij gespecialiseerd in bedrijfsvloeren, beton- en galerijcoatings,
Pover schilders voor onderhoud aan appartementsgebouwen,
trapvlokcoatings.
woningen en bedrijfspanden. Voor vereniging van eigenaren,
gemeente, bedrijven en instellingen.

Meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave?
Naast
schilderwerk
zijn wijcontact
gespecialiseerd
in bedrijfsvloeren,
Neem
dan
meteen even
met ons
op.
beton- en galerijcoatings, trapvlokcoatings.

Pover schilders
| Pampuslaan 104
Meer informatie of een vrijblijvende
prijsopgave?
Neem dan meteen0294
even contact
met
ons
op.
- 41 24 72 | info@poverschilders.nl

Pover schilders

|
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Contacten weg?
Boor nieuwe aan!
EWN heeft alweer goede nieuwe contacten in het stadhuis
PROFIEL
Elektrawerken Nederland
Flevolaan 1, 1382 JX Weesp
T 0294-413 944
I ewn.nl

Heel wat ondernemers zullen het herkennen: de oude contactpersonen in het
stadhuis van Weesp zijn weggevallen na de fusie en dan moet je maar weer zien
wat de nieuwe contacten brengen. Klikt het? Levert het wat op? Worden het relaties
voor de lange termijn? En wat kun je er zelf aan doen om een relatie op te bouwen
en te bestendigen? Om de laatste vraag als eerste te beantwoorden: vooral goed
werk leveren.

Deze vragen zijn voor Etienne Lieverst, direc-

Leuk onderwerp?

staande feitelijke fusie met Amsterdam, maar

teur van Elektrawerken Nederland (EWN) en

Of dit een leuk onderwerp is, vraagt hij zich af?

hield hij zijn hart vast voor wat betreft de

ras-Weesper, zeer herkenbaar. Hij schreef in

Ja dus, dat kun je wel zeggen, juist vanwege

contacten die door zijn handen glipten? Lie-

een mail aan B2B onder andere dit: “Zoals we

de herkenbaarheid bij veel andere onderne-

verst: “Aan de ene kant wel, Er komen namelijk

allemaal weten zijn we al bijna Amsterdam.

mers. “Ik hoor dat dit ook bij andere onderne-

nieuwe mensen en vaak nemen die hun eigen

Voor ons heeft dit betekend dat bijna al onze

mers in Weesp speelt en waar ik kan helpen,

contacten mee, zo werkt het nu eenmaal.

contactpersonen weg zijn. Met de contactper-

zal ik dat niet nalaten. Een beetje positiviteit in

Maar aan de andere kant niet, want we weten

sonen die hier voor teruggekomen zijn heb

deze rare coronatijd kan immers geen kwaad.”

wat we kunnen en waar we goed in zijn, dat

ik na intensief contact een goede band opge-

vertrouwen moet je natuurlijk wel hebben.”

bouwd. Op dit moment zijn wij in opdracht

Hart vast

van de gemeente Amsterdam/Weesp twee

De eerste vraag aan hem ligt eigenlijk voor de

Belangrijk

mooie projecten aan het uitvoeren.”

hand: leuk, die ambtelijke fusie en op stapel

Lieverst, die zegt het uitermate belangrijk
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HET ZIT HELEMAAL GOED

te vinden dat je als Weesper specialist

leggen een prijs neer en zien dan wel hoe

projecten mag uitvoeren in het stadhuis,

het loopt. Dat vind ik onbestaanbaar. Ik

heeft als voordeel dat hij al de nodige

leg één keer een prijs neer en dat is de

De liefde tussen EWN en de managers van deze

projecten voor de gemeente heeft af-

prijs waarvoor het werk wordt gedaan.

twee projecten komt beslist van twee kanten, zo

gerond. In 2017 nog is er een compleet

Meerkosten ken ik niet, tenzij de klant

leert een belletje aan Ron Slappendel en Erwin

nieuw datanetwerk in het stadhuis tot

gaandeweg afwijkt van het plan en veel

Leydekkers. Slappendel, verantwoordelijk voor de

volle tevredenheid van beide partijen

meer aansluitingen wenst.”

ICT-invlechting van Weesp in Amsterdam, noemt

aangelegd en al eind vorig jaar had hij

de werkwijze van EWN een verademing met wat hij

een offerte uitgebracht voor een nieuw

Beloven

gewend is. “Etienne is heel flexibel, meewerkend en

datanetwerk naast het reeds bestaande

Lieverst durft dit ook te beloven, want hij

meedenkend en komt met oplossingen. Of dit een

datanetwerk aan de overkant van de

heeft een blind vertrouwen in zijn mede-

verademing is? Ja, dat durf ik wel te bevestigen. Ik

Nieuwstraat, in het stadskantoor. Een

werkers. “Dit soort specialistisch werk kun

heb ervaring met veel grote partijen en het is merk-

nieuw datanetwerk is belangrijk om

je alleen maar uitvoeren met de juiste

baar dat EWN een relatief kleine organisatie is, maar

te kunnen voldoen aan de nieuwste

vakmensen en ik ben hartstikke trots op

aan de andere kant wel een organisatie die groot

ICT-standaards én ook om beide amb-

mijn mensen. En geloof me: dat is niet

genoeg is om deze klus aan te kunnen.” Slappendel

tenarenapparaten aan elkaar te kunnen

vanzelfsprekend in de markt.”

is specifiek voor deze klus ingehuurd. Daarna gaat

knopen. Lieverst: “Dit werk bleef vanwege

Nadat er een uitgebreide planning was

hij weer verder, hetzij weer binnen de gemeente

corona enige tijd op de plank liggen,

gemaakt (Lieverst: “Ik vind het mijn taak

Amsterdam, hetzij daarbuiten. Is hij van plan om

maar we hebben een paar keer gevraagd

om te communiceren met de medewer-

EWN ook daarna aan te bevelen? Een welgemeend

hoe het ermee staat en op een gegeven

kers op de werkvloer van het project

‘absoluut’ is het antwoord. Sterker nog: deze klus

moment krijg je dan een klik met iemand

want ik weet wat ze kunnen verwachten.

heeft geleid tot nog een paar vervolgopdrachten

en gun je elkaar iets. Ik gun de nieuwe

Ontzorgen? Lelijk woord hè, maar het is

en er is een dikke kans, zegt Slappendel, dat die

contactpersoon, dat is Ron Slappendel,

wel de kern”) werd begin juni gestart met

aan EWN worden gegund. Ook Leydekkers is heel

mijn tijd en enthousiasme om er het

de werkzaamheden.

blij met EWN. “EWN is betrokken, denkt mee, toont

beste van te maken en hij gunde mij uit-

initiatief en luistert naar ons. En dan bedoel ik niet

eindelijk de opdracht.”

luisteren in de zin van blind alles doen wat ik zeg,

Tweede project
Inmiddels loopt er nog een tweede

maar luisteren wat we willen en als dat nodig is met

Situatie bekijken

project dat ongeveer op dezelfde

een beter voorstel komen.”

Lieverst is een aardige man, dat zal

wijze tot stand is gekomen, maar

niemand ontkennen, maar op alleen je

waarbij Lieverst te maken kreeg met

Luisteren naar je klant

blauwe ogen red je het natuurlijk niet.

een andere contactpersoon: Erwin

Luisteren naar je klant. Het klinkt allemaal volstrekt

Het is ook – of beter is misschien: vooral

Leijdekkers. Slappendel is de door de

logisch, maar dat is het niet, verzekert Leydekkers.

– de wijze waarop Lieverst mogelijke op-

gemeente Amsterdam ingehuurde pro-

“Dat is het zeker niet. Ik heb zat andere ervaringen,

drachten ‘aanvliegt’.

jectmanager ICT Invlechting Weesp en

kan ik je verzekeren. Ik vind dat je als opdrachtgever

“We hebben natuurlijk al in 2017 bewe-

Leijendekkers is onder andere vanuit de

en klant altijd een huwelijk met elkaar aangaat. Je

zen dat we een klus als deze aankunnen.

gemeente Amsterdam technisch object

leert elkaar kennen, tast elkaar af en kijkt of je wat

Dat was weliswaar een andere opzet,

manager en van daaruit verantwoor-

voor elkaar kunt betekenen en vervolgens groei je

maar onze werkwijze is onveranderd. Wat

delijk voor de faciliteiten binnen het

in de relatie en weet je dat het goed zit. Bij sommige

daar zo bijzonder aan is? Onze kracht

stadskantoor en stadhuis van Weesp.

leveranciers lukt dat nooit. Bij hen zijn quickwins

is dat ik op het moment dat ik een prijs

“De voorganger van Erwin heeft mij

belangrijk, maar dat werkt niet. Met EWN voelde het

maak op locatie de situatie ga bekijken.

enige tijd terug om een offerte ge-

meteen goed.”

Daarvoor heb ik samen met mijn chef-

vraagd voor een brandmeldontrui-

monteur twee dagen rondgelopen om

mingsinstallatie in het stadhuis. Dat is

Aanbevelen

alle valkuilen in kaart te brengen. Ik wil

vervolgens vanwege de personele wis-

Nu hijzelf de metafoor gebruikt: een huwelijk is ook

namelijk altijd exact weten waar we aan

seling en corona blijven liggen, maar

bedoeld om langdurig mee te gaan. Hoe ziet hij dat

toe zijn. Hoeveel mensen komen er in

Erwin heeft het weer opgepakt en hier

in de toekomst? “Wat mij betreft is het een relatie

een ruimte te werken, welke bouwkun-

zijn we half september mee gestart.

die lang zal duren. Als gemeente heb je nu eenmaal

dige uitdagingen zijn er, want dit is een

Momenteel hebben we nog een week

te maken met aanbestedingsregels, maar als par-

oud gebouw, welke kabels liggen er al

of twee nodig voordat beide projecten

tijen om een offerte worden gevraagd voor soortge-

en ook: hoe kunnen we dit doen zonder

zijn afgerond.”

lijke klussen, dan zal ik EWN altijd uitnodigen. En als

de mensen die er werken lastig te vallen.

anderen binnen of buiten de organisatie vragen of

In feite ontwerp je dan al in je hoofd de

Inkijkje

ik nog een goede partij weet, dan zal ik EWN zeker

installatie op basis waarvan ik een tot in

Dat Lieverst waarmaakt wat hij zegt,

aanbevelen.”

detail uitgewerkt plan presenteer. Aan

wordt onderstreept door de wijze

dat plan wordt niet meer getornd. Veel

waarop Slappendel en Leijdekkers zich

collega-ondernemers in dit vakgebied

manifesteren ten opzichte van hem (zie
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kader) en de medewerkers van EWN hebben

Corona

een kijkje mogen nemen op de ICT-afdeling

Los van deze projecten waar Lieverst trots op is,

van de gemeente Amsterdam. “Dat is streng

heeft ook hij te dealen met corona. In het begin

beveiligd en daar kom je normaal echt niet

van de crisis in maart was het ook hier onzeker-

binnen, maar onze mensen vinden het mach-

heid troef. “Het was even schrikken half maart.

tig interessant om te zien hoe het daar gaat

We doen veel onderhoudswerk voor zorginstel-

en dat inkijkje is ze gegund. Dat onderstreept

lingen van onder andere Vivium en dat lag al-

dat het goed zit”, zegt Lieverst.

lemaal stil. Maart en april waren voor ons lastig,
hoewel we iedereen aan het werk hebben kun-

Voelt goed

nen houden door onderhoudswerk te doen.

Aan het begin van dit artikel staat dat con-

Daarna trok het weer aan en met onder andere

tactpersonen binnen een gemeente vaak hun

de opdrachten voor de gemeente, die beide

eigen ‘mannetjes’ hebben om klussen te klaren.

voor ons grote opdrachten zijn, kwamen we

Nu is Lieverst inmiddels een goedgewaardeerd

weer handjes tekort. Ja, ik wil het bedrijf graag

contact van Slappendel en Leijdekkers. Hoopt

laten groeien. Momenteel hebben we vacatu-

hij nu ook om via hem ‘binnengefietst’ te wor-

res, maar het is een hele kunst om goede men-

den in Amsterdam? “Je weet natuurlijk nooit

sen te vinden. Ik wil alleen medewerkers die

hoe het loopt en een opdracht is pas een op-

het EWN-dna hebben, echte EWN’ers. Ik zeg

dracht als de handtekening is gezet, maar het

altijd dat ik iedereen die hier werkt naar mijn

voelt allemaal heel goed”, zegt Lieverst.

beste klanten moet kunnen sturen.”
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Cristel Meijer traint en coacht ondernemers in deze lastige tijden

Werkplezier en
werkgeluk zijn
juist nu essentieel
Werkplezier, werkgeluk en effectief werken. Welke ondernemer wil dat nou niet? De
vraag is alleen of het u vanzelf lukt of dat u en uw medewerkers misschien training
nodig hebben. Zo ja, dan bent u bij Cristel Meijer van CMC Training & Coaching aan
het goede adres.

PROFIEL

Meijer van CMC Training wellicht de aangewe-

beeld omdat de ondernemer het gevoel heeft

CMC Training & Coaching

zen persoon. Zij kan u namelijk om het lelijke

de grip te verliezen op de medewerkers. De

Sportparklaan 13

woord maar eens te gebruiken ontzorgen.

kunst om medewerkers los te laten, verstaat
nu eenmaal niet iedereen van nature. Er zijn

1382 RV Weesp
T 06-30 55 29 00

Gedragstrainer

ondernemers die het gevoel hebben dat, als

I cmctraining.nl

Cristel Meijer is afgestudeerd gedragstrainer,

ze hun medewerkers zien werken, dat er dan

www.linkedin.com/in/cristel-meijer-917b51a

personal coach en stress- en burnout coach

dus gewerkt wordt. Maar is dat wel zo? En als

en is al 13 jaar zelfstandig senior trainer en

ze thuiswerken is dat dan niet meer zo? Ik kan

coach. “Ik help ondernemers en bedrijven bij

praktische tools aanreiken om de ondernemer

het oppakken van alle zaken waar medewer-

of manager hiermee te helpen omgaan.

kers, leidinggevenden en de ondernemer zelf
ze tegenaan kunnen lopen. Ik kijk daarbij wat

Diep ongelukkig

Er komt in het ‘nieuwe normaal’ dat maar niet

men nodig heeft om effectiever en met meer

Dit heeft niet alleen betrekking op de onder-

wil wennen, nogal wat op de ondernemer af.

plezier te werken, denk hierbij aan plannen en

nemer zelf. Ook medewerkers kunnen diep

De coronacrisis hakt er namelijk nogal in. Een

organiseren, gespreksvoering, leidinggeven,

ongelukkig worden van thuiswerken. En dat

andere omzet dan u gewoon bent, ongewone

personal coaching” positioneert ze zichzelf.

is wel het laatste wat je wilt als ondernemer,

druk en wellicht stress die u niet kent, met een

dat je mensen thuis zitten te verpieteren.

beetje pech hierdoor onverwachte problemen

Thuiswerken

Werkplezier en werkgeluk zijn niet voor niets

in de privésfeer en dan ook nog medewerkers

Dat vraagt om meer uitleg en dat doet ze aan

kernwoorden die Meijer bij voorkeur gebruikt.

die thuis moeten werken; het draagt allemaal

de hand van een voorbeeld dat tegenwoordig

“Sturen op werkgeluk is essentieel in deze tijd;

niet bij aan het succes van de onderneming

de meeste ondernemers kennen: thuiswerken.

we willen allemaal dat de medewerkers goed

en evenmin aan het geluksgevoel van de on-

Mark Rutte stelde toen hij nieuwe maatrege-

werk verrichten en zeker niet dat ze omvallen

dernemer en zijn of haar medewerkers.

len aankondigde dat thuiswerken de norm

en zich ziek melden. Wat heeft de werknemer

wordt, maar veel ondernemers zullen hebben

nodig om zich nu staande te houden en pro-

Tunnelvisie

gedacht ‘Lekker dan.’ Want hoe organiseer je

ductief te zijn. En weet je écht hoe het met

Er is een beste kans dat u het bovenstaande

dat? En hoe ga je er vervolgens mee om?

hem of haar gaat?”

bewandelt u uw eigen weg om de problemen

Meijer zegt: “Waar de één er goed bij gedijt

Rekensom

op te lossen. Tunnelvisie ligt op de loer, en dat

dat de medewerkers alleen nog maar via een

Ze komt met een rekensom die boekdelen

is niet handig. Er is namelijk niets tegen om u

beeldscherm te zien en te spreken zijn, wordt

spreekt: “Een medewerker die zich ziek meldt

een handje te laten helpen. En dan is Cristel

een ander daar heel onrustig van. Bijvoor-

kost een werkgever gemiddeld 230 euro per

beeld herkent, maar eigengereid als u bent

14 B2B Weesp | nr 10. | October 2020

Cristel Meijer kan u of uw
medewerkers ontzorgen als u:
• meer grip op de dag wil en op de keuzes
die men maakt
• ondersteuning nodig heeft om effectief
thuis te werken
• vaak tegen dezelfde ‘muren’ aanloopt en
die wilt onderzoeken
• balans wilt zakelijk en privé
• het maximale uit zichzelf als leidinggevende/ medewerker wilt halen
• een loopbaanswitch wilt maken of een
medewerker die af moet vloeien daarbij
wilt helpen
• Ondersteuning nodig heeft bij gesprekvoering met (zieke) medewerkers
Heel graag kom ik met u in contact om te
kijken hoe wij kunnen sturen op werkplezier
& werkgeluk!

in die gevallen best nog wel wat betekenen,
denk aan coaching van de medewerker. Maar
ondernemers die hier niet over beschikken,
moeten het allemaal zelf maar uitzoeken en
regelen en niet zelden lopen ze dan vast. Ik
help ze graag.”
Heldere spelregels
De Weespse hanteert hierbij heldere spelregels. Na een belletje of mailtje komt ze langs
voor een eerste oriënterend gesprek, waarna
dag. Deze kosten kunnen oplopen naar ruim

eraan wil doen om uit een situatie te komen.

ze met een plan van aanpak komt. Dat leidt

400 euro per dag als je de kosten voor vervan-

Dat is bijna mediation en dat kan zoveel an-

vervolgens niet tot een torenhoge rekening.

gend personeel, arbodienstverlening, bege-

gels uit een situatie halen en escalatie voorko-

“Ik kan goed luisteren en ben met mijn erva-

leiding en re-integratie van een zieke mede-

men. Een onpartijdig iemand krijgt vaak meer

ring in staat om snel een analyse te maken

werker erbij optelt. Het laatste wat je wilt is

te horen waar het nu echt over gaat. Er is geen

van de uitdagingen. Daarna stel ik een advies

dus dat je medewerkers diep ongelukkig thuis

vooroordeel, geen oordeel, geen emotie, maar

en een plan van aanpak op. Ga je daarmee

zitten. Veel ondernemers hebben helaas de

een luisterend oor die probleemoplossend

akkoord dan kun je een strippenkaart aan-

neiging om hier makkelijk over te doen. ‘Kom

werkt. Zo kom je verder.”

schaffen en bepaal je zelf wat je nodig hebt

op, het valt wel mee, we zitten allemaal in

Ze vult aan: “ Ook leidinggeven is een vak. Dat

en wanneer je hulp nodig hebt. Je zit dus niet

hetzelfde schuitje’, zeggen ze dan. Dat is mis-

kan niet iedereen zo maar even. Maar je kunt

vast aan een langdurig trainingstraject, maar

schien ook wel zo, maar dat wil niet zeggen

het wel leren en als je dat beheerst, zeker in

het is erg hands-on. Ondernemers zitten na-

dat iedereen er even goed mee omgaat. Je

deze rare tijden, dan kun je daar heel veel kos-

melijk niet te wachten op ellenlange praatses-

moet dat niet bagatelliseren. Preventief acte-

ten mee besparen of geld mee verdienen.”

sies. Bij een maandabonnement van 20 uur of

ren, daar begint het doorgaans.”

meer, worden de prijzen steeds aantrekkelijMidden- en kleinbedrijf

ker. Ook dit is flexibel in te delen.”

Conflictbeheersing

Cristel Meijer richt zich met haar activiteiten

Meijer kan desgewenst ook conflictgesprek-

met name op het midden- en kleinbedrijf.

Tot slot: In deze tijd biedt Meijer ook gratis

ken voeren. “Ik kan dan met de medewerker

“Grote ondernemingen met een HR-manager

intervisie of werkoverleg aan om het gesprek

in gesprek gaan, maar ik vraag dan ook aan de

of zelfs complete HR-afdeling hebben hier

te gaan voeren en de pijnpunten boven tafel

ondernemer wat zij of hij er zelf aan doet of

zelf waarschijnlijk de tools voor, ook al kan ik

te krijgen.
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Limonadefabriek had
‘Een treurige geschiedenis’
Sinds vrijdag 11 september is aan het Achterom op het enige pand dat hier staat een
unieke muurschildering zichtbaar. Restaurator Ellen Bouman heeft namens de Historische Kring Weesp (HKW) in samenwerking met M.V.M. Beheer, de beheerder van het
pand, nauwgezet een muurschildering gerestaureerd van brouwerij en mouterij De
Leeuw. De muurreclame aan het Achterom was nog wel half zichtbaar, maar je moest
erop worden gewezen dat die er was. Het unieke van deze restauratie is volgens de
HKW niet alleen dat het de enige nog overgebleven muurreclame in Weesp is, maar
dat deze ook onalledaags is omdat twee teksten uit verschillende tijdsperioden door
elkaar lopen en nog leesbaar zijn.

goed gedocumenteerd doen. En het is geen vrolijke geschiedenis.”
NSB
Wat het meest beklijft in het verhaal is dat Meijer
lid werd van de NSB. Veldt schrijft daar onder
andere het volgende over: “Hij werd niet lid omdat hij iets had tegen joden, nee, hij was tegen
het bolsjewisme, volgens mijn moeder. Hij zou
nooit iets hebben gedaan met het lidmaatschap,
maar had het ook niet opgezegd uit laksheid. Nu

De Leeuw

dwars doorheen een raam loopt dat er in het

werd het lidmaatschap problematisch. Dochter

De twee teksten die te zien zijn, zijn van Mine-

originele pand nooit heeft gezeten en die pijn

Carla gooide het blad van de NSB uit protest

raalwater- en Limonadefabriek De Leeuw, die de

aan de ogen doet. Bovendien was Aldert Meijer

altijd meteen weg over de schutting, zodra het

in Bussum woonachtige Aldert Meijer hier van

een betreurenswaardig persoon en – we vragen

bezorgd was, zodat opa het nooit te zien kreeg.

1933 tot het begin van de jaren zestig heeft ge-

ons af of men dat bij de gemeente weet – een

Oma drong er op aan dat hij zijn lidmaatschap nu

dreven en van de Electrische Weesper IJsfabriek

NSB’er bovendien. Dat lezen we op de website

meteen opzei, maar ja? Hoe zouden de Duitsers

De Leeuw. Deze ijsfabriek, die ijsstaven voor

van historicus Marco Veldt, die de geschiedenis

er op reageren? Toen Aldert zijn lidmaatschap op-

industrieel gebruik maakte, stopte in 1938. Het

van de fabriek en zijn eigenaar heeft beschreven

zei, schijnt dat meteen tot problemen te hebben

pand zelf is een rijksmonument (rijksmonument

en heeft samengevat met de alleszeggende kop

geleid. Hoe en wat, weet ik niet precies, maar hij

nr 38484) dat waarschijnlijk uit de 17e eeuw

‘Limonadefabriek A. Meijer aan het Achterom 2

werd geloof ik gedwongen te werk gesteld.”

stamt.

in Weesp. Een treurige geschiedenis’. Veldt kan
het weten, want hij is de kleinzoon van Aldert

Laksheid

Mooie reclametekst

Meijer. In het intro schrijft hij: “Ik waarschuw

Ook schrijft hij: “Hoe zat het met dat lidmaat-

De reclametekst is mooi geworden, hoewel er

u vast: Het is een lang verhaal, want ik wil het

schap van de NSB? Als ik mijn moeder moet
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Nieuw

geloven heeft mijn opa er nooit iets mee

Grimlachen

grond die er in de oorspronkelijke staat waren,

gedaan, maar het pas laat opgezegd, op aan-

Eenmaal weer vrij gaat hij weer aan de slag

zijn er twee naar beneden ‘opgerekt’. Ook zit er

dringen van zijn vrouw. Laksheid en bang voor

in de dan zieltogende fabriek, maar het komt

helemaal links een deur die er voorheen niet

de gevolgen. Maar ja, mijn moeder was dol

niet meer goed.

zat. En het raam dat door de muurschildering

op haar vader. Zou ze hem niet te veel willen
vergoelijken?”

loopt, is natuurlijk een regelrechte gruwel.
Veldt besluit zijn verhaal aldus: “Het enige aan
dit hele verhaal dat mij nog enigszins doet

Meerdere bestemmingen

Kamp Laren

grimlachen, is als ik er aan denk hoe men in

Hoe dan ook heeft het pand erna meerdere

Hoe dan ook: na de oorlog wordt Meijer op-

de gemeente Weesp zal reageren, als blijkt dat

bestemmingen gehad. Meest bekend is De

gepakt en tewerkgesteld in Kamp Laren. Veldt

midden in hun dorp de naam van een N.S.B.’er

Tapperij, waar honderden Weespers hun brui-

doet uitgebreid onderzoek naar de feiten en

pronkt op een gemeentelijk monument. Limo-

loft hebben gevierd. Verder is hier sportschool

stuit op een aantal opvallende zaken waarvan

nadefabriek A. Meijer.”

Manhattan begonnen, die later verhuisde naar

hij verdacht wordt (ga vooral naar de website,

de Achtergracht (wat nu de HEMA is) en weer

want het leest als een spannend jongensboek),

Verbouwd

later naar de Hogeweijselaan, waar deze fail-

maar uiteindelijk komt het erop neer dat hij al-

Het pand zelf mag dan rijksmonument zijn,

liet ging. Dat is nu One Fitness. En in het pand

leen is opgepakt wegens het lidmaatschap van

maar dat wil niet zeggen dat er niet aan ver-

zelf zitten nu restaurant BlOOM kitchen bar en

de NSB, wat op zich al erg genoeg is.

bouwd is. Van de vijf ramen op de begane

café De Heksenketel.
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Niels van de
Griend
Overdrachtsbelasting voor
starters (en anderen)
Het is pas zeker als het zeker is en de nieuwe plannen van het kabinet voor
de overdrachtsbelasting zijn zeker nog niet zeker, maar wel waarschijnlijk.
Omdat het waarschijnlijk is, lijkt het, zeker zo tegen het eind van het jaar,
meer dan genoeg reden om enige opmerkingen te plaatsen over de situatie
vanaf 1 januari 2021 ten aanzien van de overdrachtsbelasting.
Nog even terug: er geldt in beginsel een algemeen percentage overdrachtsbelasting. Op dit moment is dat 6%. Indien er sprake is van aankoop van een
woning dan geldt thans een percentage van 2%. Vervolgens ontstaat weer
een hoop ge-emmer over de vraag wat onder het begrip ‘woning’ valt, maar
dat is helaas niet anders. Dat lost overigens de nieuwe regelgeving ook niet
op. Althans niet geheel.
Vanaf 1 januari 2021 is het voorstel van het kabinet het algemeen percentage overdrachtsbelasting te verhogen naar 8%. Ook daar zijn weer uitzon-

info@methorstbouw-weesp.nl

www.methorstbouw-weesp.nl

deringen op en je raadt het al: de uitzondering geldt vooral bij aankoop van
een woning. Nieuw is echter dat het vanaf 1 januari 2021 uitmaakt wie een
woning koopt en of de woning door de koper zal worden bewoond. Nieuw
is ook dat door starters geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. Indien
twee personen samen een huis koper en één van beiden is starter en de
ander niet, dan kan voor het aandeel van de starter in de woningaanspraak
worden gemaakt op het nultarief.
Een starter is een persoon tussen de 18 en 35 jaar die ingaande 1 januari
2021 een eerste woning koopt. Dat lijkt erop te duiden dat je dus, als je wel
al voor 1 januari 2021 een woning had gekocht, toch gebruik kan maken
van het nultarief als je aan alle overige vereisten als starter voldoet.
Let op: voor het lager tarief overdrachtsbelasting voor een woning (2% of
0%) is cruciaal of je in de gekochte woning gaat wonen. Je moet daarvoor
een verklaring afleggen. Ga je namelijk niet in de woning wonen, dan is 8%
aan overdrachtsbelasting verschuldigd. Bijvoorbeeld geldt dat voor ouders
die een woning voor hun kind kopen of als belegging kopen. Ook een rechtspersoon, denk bijvoorbeeld aan een BV, betaalt vanaf 1 januari 2021 8%
overdrachtsbelasting, ook als het een woning betreft. De aankoop van ‘losse’
garages, parkeerplaatsen en waarschijnlijk ook stukjes grond, zal belast zijn
met 8% overdrachtsbelasting. Bij doorverkoop binnen 6 maanden zal een
anti-misbruikbepaling gaan gelden als de koper in een hoger tarief valt.
In een eerdere column heb ik al eens geopperd dat het voor ouders die
een woning voor hun kinderen kopen wellicht een optie is het kind te laten
kopen met een lening van ouders. Dan zou in theorie, we moeten de definitieve regelgeving nog afwachten, sprake zijn van het lage tarief overdrachtsbelasting. Kopen de ouders zelf aan, dan geldt het hoge tarief. Scheelt toch
weer 8% of 6%. De nieuwe regeling zal (na invoering) in beginsel voor 5 jaar
gelden. Daarna wordt een en ander weer opnieuw bezien. Echt opzienbarend is dat niet, want er wijzigt gaandeweg doorgaans toch vrij veel in de
sfeer van de overdrachtsbelasting. Hoe luidt het oude spotje ook alweer:
‘leuker kunnen we het niet maken...’

Niels van de Griend, notaris bij Notarisweesp
0294-413131 - Van Houtenlaan 14 - www.notarisweesp.nl

We hebben nog
een heleboel
Extra voor je
Mis niks. Lees alles. Proﬁteer.

Fixi wordt SIA
Waren we net gewend om meldingen voor de openbare ruimte via Fixi
e
uws in hapklar
“Bedrijvennie
ndeld voor
brokken gebu
”
ondernemers
Jolanda de Rijk

.
, Enter Media B.V

Onze redactie plaatst elke dag nieuwe
artikelen en exclusieve verhalen online.
Als lid van WeesperNieuws Extra kun je dat

Amsterdamse meldingensysteem SIA.

allemaal lezen. Zo blijf je ook op de hoogte
van het lokale bedrijvennieuws van onze

• Nieuws
• Bedrijvennieuws
• Achtergronden
• Interviews
• Reportages
• Zaterdagportret
• Uittips
• Regio

aan te melden bij de gemeente, vanaf 1 juli dit jaar verloopt dit via het

Weespers en Weesper bedrijven kunnen online en telefonisch een

mooie, ondernemende stad.

melding doen. Ook meldingen die via social media en per mail binnen-

Schrijf je snel in, dan krijg je ook

komen worden in het nieuwe systeem gezet. Door de overstap naar SIA

elke maand gratis ons magazine.

komen meldingen nu direct binnen bij de Amsterdamse afdelingen die

Meld je aan op WeesperNieuws.nl

verantwoordelijk zijn voor het behandelen van meldingen.
In SIA is een speciaal onderdeel ingericht voor Weesp. Na een melding
volgt een bevestiging per mail. Een online melding gaat via de volgende
link: https://meldingenweesp.amsterdam.nl/incident/beschrijf.
Telefonisch aanmelden kan via het algemene nummer van de gemeente
Weesp.

NIEUW IN VERKOOP
Bedrijfsverzamelgebouw ‘De Weesperpoort’

Ondernemersloket
Het gemeentelijk ondernemersloket verstrekt informatie over ondernemen in Weesp. Over het starten van een bedrijf, over vergunningen en
belastingen, maar ook over het ondernemen in de coronacrisis: www.
weesp.nl/ondernemers.
Voor persoonlijk contact is Paul Smit de bedrijfsfunctionaris van de gemeente Weesp, te bereiken via: bedrijfscontactfunctionaris@weesp.nl of
(0294) 491 391.
De bedrijvenvereniging IVW behartigt de belangen van de Weesper ondernemers. Informatie is te vinden op de site www.ivw-weesp.nl.

Aan de Nijverheidslaan wordt binnenkort gestart met de
bouw van een verzamelgebouw waarin 14 bedrijfsunits en
8 kantoorunits op de 2e verdieping vanaf 221 m² BVO.

Koopsommen al vanaf € 189.950 excl. BTW VON

Agenda
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zijn alle IVWevents voor 2020 tot nader order geannuleerd.
Kijk voor actuele informatie: ivw-weesp.nl/events.

VAN LONKHUIZEN
m a k e l a a r s

vanlonkhuizen.nl 0294 - 480 355

Bedrijvenvereniging voor Weesp, Muiden en omstreken.

S e cre ta ria at
Monique Veldhuijzen - Stationsplein 30 - 1382 AD Weesp
info@ivw-weesp.nl - www.ivw-weesp.nl

DE MOOISTE HOTELKAMER
VAN NEDERLAND

“De locatie, het uitzicht en de luxe;
een onvergetelijke belevenis!”
THE

CLOCK

TOWER

A ROOM WITH A VIEW

info@clocktower.nl
clocktower.nl

