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

FLEXIBELE OPSLAG
BEVEILIGD EN
VERWARMD

WIM BOS TRANSPORT B.V.

vannaaff
3205

€ee0rr dd.aagg
p
p

etp
tplalaaatsts
ppeerr ppaalllle 2
11M
M2

+

MEDIC

Wim Bos Transport B.V.
Rijnkade 13-14

+31 (0) 294 - 415 412
1382 GS Weesp

B2B is een
uitgave van
Enter Communicatie
in samenwerking
met IVW Weesp.

Zakendoen met 500 bedrijven
in Weesp, Muiden e.o.

WEESP

Colofon

E i n d re d a c te u r
Hans Peijs

Inhoud

Ui tg eve r
Enter Communicatie

Eén kans
4/5

Re d ac t ie -a d re s
Van Houten
Industriepark 1
1381 MZ Weesp
0294 203 045
info@b2bweesp.nl
www.b2bweesp.nl

De gemeente heeft momenteel de
Ondernemersloket loopt

mond vol van participatie. Dat bete-

niet soepel, maar beter

kent dat burgers mogen meepraten

wordt het niet

over beslissingen. Dit is oude wijn in
nieuwe zakken, want vroeger heette

6

Cor re c t ie
Ellen Kamminga

Column Reinier Mommaal

dit inspraak. Maar goed, we doen het

Opvolger gezocht

ermee.
Momenteel wordt er gewerkt aan de

D ruk we rk
Enter Communicatie,
Weesp

7

Cover fo to
Brian Elings

Gemeente heeft ambitie

Toekomstvisie Bedrijventerreinen en

Gemeente moet vertrouwen

daarin is de inbreng van de onderne-

terugwinnen

mers belangrijk. Wethouder Astrid Heijstee van Economische Zaken noemt

10

Column Niels van de Griend

dit in ambtelijk jargon cocreatie,

Overdrachtsbelasting woning,

waarmee duidelijk is – of in elk geval

deel 2

moet zijn – dat ondernemers echt wat
te vertellen hebben.

11/12/13

De postbodes van Weesp

Bij de gesprekken met de onderne-

stoppen

mers die inmiddels hebben plaatsge-

Na ruim 23 jaar gaan Coby en

vonden, zal Heijstee best geschrokken

Cor van Rossum met pensioen

zijn. Onder ondernemers is namelijk

Adverteren?

niet veel vertrouwen. Bij een aantal is

Meer weten over

er zelfs regelrecht wantrouwen. Dat is

uw publicaties in

geen goede basis voor een goede samenwerking. Maar die samenwerking

dit magazine?
Oud en nieuw: Pampuslaan

is wel nodig, want je kunt maar beter

contact op met

Dureco was jarenlang dé Ne-

aan de knoppen zitten.

Jolanda de Rijk

derlandse hitfabriek

Eventueel wantrouwen bij onder-

14/15

Neem vrijblijvend

nemers dient dan ook te worden

via 0294 203045.
16/17

Creativiteit sleept Fort

weggenomen. Ondernemers krijgen

Evenementen door coronatijd

namelijk maar één kans om serieus na

‘We houden er rekening mee

te denken over de toekomst van de

dat dit nog een jaar gaat duren’

bedrijventerreinen in Weesp en dat
moment is nu. De uitgestoken hand
van Heijstee moet daarom worden
aangepakt om te voorkomen dat de

18

Column JAN

gemeente Weesp, en over een kleine

Accountants&Adviseurs

anderhalf jaar de gemeente Amster-

Twee keer ja is nee

dam, over je heen loopt.
Het lijkt dat dit besef is doorgedron-

Nieuws van de IVW
19

gen, want ondernemers hebben zich
goed laten gelden. Het is nu aan de

Meld het ons!

gemeente om te laten zien dat er een

Stuur uw persbericht,

toekomstvisie komt waar Weesper on-

nieuwsbrief of suggestie naar

dernemers blij van worden.

info@entercommunicatie.nl of
Van Houten Industriepark 1

Hans Peijs,

1381 MZ Weesp

hoofdredacteur
nr 11. | november 2020 | B2B Weesp

3

Weesperwerf
Tot en met 9 december kunnen er zogenoemde zienswijzen worden ingediend tegen het bestemmingsplan Weesperwerf. On-

Ondernemersloket loopt
niet soepel, maar beter
wordt het niet

dernemers van omliggende bedrijven gaan
hier samen met de IVW gebruik van maken.
Weesperwerf is het plan om aan de Nijverheidsplan rond 110 woningen te bouwen.
Dit gebied ligt al jaren braak, waardoor de

De VVD heeft tijdens de begrotingsbehandeling geprobeerd
verbeteringen voor elkaar te krijgen bij het ondernemersloket, maar dat is niet gelukt. Een motie van deze strekking
werd met negen stemmen tegen en acht voor verworpen.

gemeente er haar oog op heeft laten vallen.
Het ondernemersloket bij de gemeente Weesp bestaat onder andere
Dit is tegen het zere been van de meeste

uit een digitaal loket waar ondernemers terecht kunnen en ook zouden

ondernemers op het bedrijventerrein. Zij

ondernemers met vragen sneller worden geholpen. Vooral dat laatste

menen dat je op een industrieterrein geen

valt in de praktijk tegen, bevestigt Ingrid Kikkert namens het bestuur

woningen moet bouwen omdat je daarmee

van ondernemersvereniging IVW. Het gebeurt volgens haar regelmatig

de problemen op je afroept.

dat vooral het doorverbinden van de ene naar de andere ambtenaar
niet vlot verloopt. Hierover zijn meerdere klachten binnengekomen
en die hebben de VVD ertoe aangezet om daar een motie over in te
dienen.
Cruciaal
De liberale fractie vindt een goed werkend ondernemersloket cruciaal, maar constateert dat er sinds de ambtelijke fusie veel geluiden
en klachten zijn vanuit ondernemers over de communicatie met de

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

gemeente, alsook dat ondernemers lange wachttijden op antwoorden
ervaren en dat zij van het kastje naar de muur gestuurd worden.
Behoefte aan communicatie zal toenemen
De behoefte van ondernemers aan duidelijke en snelle communicatie
met de gemeente zal, zo meent de VVD, het komende jaar alleen maar
toenemen door de vraagstukken die de coronacrisis teweegbrengt.
“Om de ondernemers hierin goed van dienst te kunnen zijn, zullen de
resultaten van het loket verbeterd moeten worden”, is de slotsom en
daarom wordt het college gevraagd volgend jaar meer focus te leggen
op het ondernemersloket, zodat ondernemers sneller en adequater aan
informatie geholpen kunnen worden. En ook om te kijken naar mogelijke uitbreidingen in informatie of budget voor het ondernemersloket.
Met het CDA en de PvdA aan haar zijde wist de VVD de motie niet over
de eindstreep te trekken. De meerderheid in de raad vindt dat het ondernemersloket prima werkt.
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Proef Weesp pakket: het lekkerste
dat Weesp te bieden heeft

Aanvraag hotelvergunning boven
De Eendracht

“Weesp is gebouwd op genot. Al in vroegere tijden maakte de productie van bier,
jenever en chocola van Weesp een stad die
ertoe deed en nog steeds is Weesp doordrongen van lekkernijen.”

Wouter Pfeiffer. Het recept staat in het Proef

Met deze woorden wordt de aandacht gevestigd

Weespermoppenlikeur van Anker Weesp. De

drie locaties zijn er plannen voor hotelkamers.

op het unieke Proef Weesp pakket, dat een mix

eerste in zijn soort. Geboren in Weesp en dus

De laatste plannenmakerij komt van een

is van het allerlekkerste dat Weesp te bieden

een echte ‘Weespermop’. De likeur vertelt het

van de eigenaren van café restaurant De

heeft. Het Proef Weesp pakket is een exclusief

verhaal van Weesp als stad van jenever.

Eendracht, die boven de zaak aan het Grote

Weesp boek. Van dezelfde molen komt ook het
unieke Weesper pannenkoekmeel. Dit is een

Hotel Hart van Weesp heeft lang het monopo-

heerlijk mengsel van vijf soorten versgemalen

lie gehad op hotelovernachtingen in Weesp,

melen en echte vanillesuiker.

maar daar komt verandering aan. Althans, als
je alle plannen op een rij zet. In elk geval op

Plein een hotel met negen kamers wil be-

pakket met lokale lekkernijen van de Weesper

ginnen.

ambachtelijke ondernemers Pronk Juweel, Patis-

Overheerlijke versgebrande noten van de

serie Boom, Slagerij Van Donk, Bakkerij Cor Mühl,

Weesper kaas- en delicatessenzaak Pronk

Wispe Brouwerij, Korenmolen De Vriendschap,

Juweel, dat al ruim 80 jaar een begrip is in

Officieel krijgt dit nieuwe hotel als adres Ou-

Anker Weesp en biologische boerderij De Groene

Weesp en omstreken.

degracht 63, maar het betreft de ruimte boven
De Eendracht. Hier was jarenlang de gemeen-

Griffioen.
Natuurlijk zit de Weespermop in het pakket. Dit

te met enkele afdelingen gehuisvest, maar de

traditionele en eeuwenoude koekje van aman-

ruimte is sinds kort vrij. Op de eerste verdie-

delen en suiker komt vers van Bakkerij Cor

ping van het hotel zijn vijf kamers bedacht en

Het Weesper bier van Wispe Brouwerij, lokaal

Mühl, ambachtelijke brood- en banketbakkerij

op de verdieping daarboven nog eens vier, zo

en ambachtelijk gebrouwen in de Sint-Lauren-

sinds 1945.

blijkt uit de vergunningaanvraag.

Rauwmelkse kaas met natuurkorst van biologi-

Achtergacht

Dit zit er in het Proef Weesp pakket:

tiuskerk. Geniet van de bieren blond, tripel en
bock 2020.

sche melkveehouderij met

Verder wordt er gewerkt aan of in elk geval ge-

Gekruide droge worst van Slagerij Van Donk is

kaasmakerij en boerderijwinkel De Groene

dacht aan nog twee nieuwe hotels in Weesp.

een van de vele droge worsten van de authen-

Griffioen.

Het eerste betreft een aanvraag voor een hotel op de Achtergracht 2 en 2a, boven Bijvoet

tieke, ambachtelijke Slagerij Van Donk. Deze
staat bekend om zijn kwalitatief hoogstaande

Het kookboek Proef Weesp is een culinaire kijk

Sport. De vergunningaanvraag voor hotelbe-

vlees van eigen boer uit de Bloemendalerpolder

op Weesp met heerlijke recepten van bekende

stemming van Achtergracht 2 en 2a is gedaan

en zijn eigen worstenmakerij.

Weespers. Veel recepten zijn gemaakt met

door Paul Bijvoet, eigenaar van deze panden.

Weesper ingrediënten. Deze recepten worden
Uit pure liefde voor chocolade en het echte

aangevuld met prachtige historische artikelen

Pampuslaan

ambacht ontstaan de Picassobonbons van

en schitterend beeld.

Ook heeft Bijvoet een vergunning aange-

Patisserie en Chocolaterie Boom.

vraagd voor een hotel aan de Pampuslaan. Op
Het Proef Weesp pakket kost 49,50 euro incl.

de tweede verdieping van het kantoorpand

Bakblini’s van geurig boekweitmeel van Molen

BTW en is te bestellen via ProefWeesp.nl.

van zijn bedrijf Sinner wil hij 58 hotelkamers

De Vriendschap volgens recept van molenaar

Wees loyaal. Koop lokaal!

realiseren.
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NIEUW IN VERKOOP

Column

Bedrijfsverzamelgebouw ‘De Weesperpoort’

Reinier Mommaal

Opvolger gezocht
Deze keer geen verhaal over corona of de Amerikaanse verkiezingen.
Het nieuws staat er bol van en ik heb er op dit moment weinig aan toe
te voegen. Ik wil het graag even hebben over de IVW en mijn ervaringen
van de afgelopen 5 jaar.
In juni 2015 trad ik toe tot het bestuur van de IVW onder het voorzitter-

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.

schap van Wim Zagt en de dagelijkse leiding van Cor van der Poel als

Koopsommen al vanaf € 189.950 excl. BTW VON

van Wim Zagt erop zat. Ik heb hier even over moeten nadenken maar

Nog een beperkt aantal units beschikbaar!

met volle overtuiging heb ik ja gezegd. In juli 2017 namen ook Cor van

VAN LONKHUIZEN
m a k e l a a r s

vanlonkhuizen.nl 0294 - 480 355

uitvoerend secretaris. Enigszins onverwacht kwam binnen een jaar al de
vraag of ik de voorzittershamer zou willen overnemen, daar de termijn

der Poel en Petra van Kooten afscheid van het bestuur en zijn we met
een nieuw ploeg verder gegaan.
Ik heb in de periode 2015-2017 veel geleerd over het reilen en zeilen
binnen de gemeente en de dynamiek met de ondernemers. Samen met
het nieuwe bestuur hebben we een aantal nieuwe initiatieven ontplooid
waaronder het Ondernemerstheater en de 2-maandelijkse businessborrels. De belangenbehartiging is altijd als rode draad doorgelopen als een
belangrijke taak van het bestuur. In juli 2018 heb ik aangegeven dat ik,
gezien mijn eigen werkzaamheden, mijn voorzitterschap per juli 2019
zou willen overdragen en begon de zoektocht naar een nieuwe voorzitter. Dit bleek lastiger dan gedacht. Als bestuur maak je een eerste lijst
met, in zijn ogen, geschikte kandidaten en voert gesprekken met deze
personen. Kort gezegd was de eerste reactie altijd: “wat een eer dat jullie
mij vragen en ik zal erover nadenken”, maar uiteindelijk bleek de factor
tijd de belemmerende factor.
Ik kan dit wel begrijpen want het kost je wel een aantal uren in de week,
maar je krijgt er ontzettend veel voor terug. Het contact met de ondernemers, het overleg met het college en raadsleden en de betrokkenheid bij
belangrijke beslissingen op gemeente-, provinciaal en landelijk niveau
brengen een schat aan ervaring. Daarbij zijn de taken binnen het bestuur
nu goed verdeeld en is het zeer overzichtelijk.
Helaas hebben wij nog geen opvolger gevonden en gezien de ontstane
situatie rondom corona heb ik in juli 2020 mijn termijn verlengd t/m
juli 2021. Deze beslissing heb ik ook genomen omdat er nog een aantal
belangrijke trajecten lopen die ik, gezien de opgelopen vertraging door
corona, goed wil afronden. Maar juli 2021 is echt de deadline en neem
ik definitief afscheid. En ja, u mag dit beschouwen als een oproep om te
solliciteren naar deze prachtige en eervolle functie.

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

Gemeente heeft ambitie
De gemeenteraad heeft de Begroting
2021 vastgesteld. Daarin staan ook
de ideeën op economisch gebied.
Onder andere wordt 550.000 euro
uitgetrokken voor een noodfonds.

Samen met de ondernemers in de binnenstad
gaat de gemeente onderzoeken of er een
alternatief kan komen voor het Ondernemers-

een kwartiermaker de eerste stappen richting centrummanagement gezet.
- I n 2021 wordt door ondernemers en

fonds. De aanleiding is dat Weesp vanaf de

gemeente gezamenlijk een centrumma-

bestuurlijke fusie valt onder de Amsterdamse

nager geworven. Het plan voor promotie

belastingverordening, waardoor het fonds

van de binnenstad, dat de ondernemers

niet meer door de reclamebelasting gevoed

en de gemeente in 2020 samen met

kan worden.

amsterdam&partners hebben gemaakt,
wordt volgend jaar uitgevoerd.

Dit valt te lezen in de begroting voor volgend

- Volgend jaar wordt gestart met acties die

jaar die de gemeente onlangs heeft gepresen-

voortvloeien uit de Toekomstvisie Bedrij-

teerd. De begroting heeft een omvang van 54

venterreinen. Deze visie waar momenteel

miljoen euro en er is geen tekort dat moest

aan wordt gewerkt, is voortgekomen uit de

worden bijgespijkerd. Sterker, er is voldoende

Kansenkaart die de bedrijven (IVW en niet-

geld voor een noodbudget van 550.00 euro

aangesloten andere bedrijven) in een cocre-

voor de gevolgen van corona en er kunnen

atietraject hebben opgesteld; daarbij zijn ze

nog andere ambities worden uitgevoerd.

gefaciliteerd door de gemeente.
-H
 et jaar 2021 zal, net als 2020, in het teken

Economie

staan van het harmoniseren van de Weesper

De economie in de stad vergt een speciaal

markten met de Amsterdamse werkwijze

hoofdstuk en ook daarin zien we ambitie. Drie

en beleid. Hiervoor worden de marktveror-

opvallende punten:

dening, leges, sanctiematrix en dergelijke

- Samen met ondernemers, bewoners en an-

onder de loep genomen worden. Streven is

dere belanghebbenden wordt het Actieplan

om per 2022 één systeem en werkwijze te

Binnenstad uitgevoerd. Dat wordt gedaan

hebben.

door gezamenlijk te werken aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad. In 2020 heeft
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Weten wat
er in uw
sector speelt

met één
druk op de
knop.

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

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
0294 - 41 24 72

|

|

Pampuslaan 104

info@poverschilders.nl

|
|

1382 JR Weesp
www.poverschilders.nl

|

1382 JR Weesp

|

www.poverschilders.nl

Gemeente moet vertrouwen
terugwinnen
De gemeente werkt momenteel samen
met ondernemersvereniging IVW en
ondernemers aan een Toekomstvisie
Bedrijventerreinen. Daarvoor is de
kansenkaart,waarin staat welke mogelijkheden én welke uitdagingen er zijn.
Voor de gemeente is er in elk geval de
uitdaging om vertrouwen terug te winnen van de ondernemers.

Hoe laat de ambitie van de gemeente zich

Hoe staan de ondernemers momenteel

omschrijven?

ten aanzien van de gemeente?

“De gemeente wil de bedrijventerreinen

De ambitieuze wethouder zal best geschrok-

verduurzamen, toekomstbestendig maken

ken zijn van de kritiek aan het adres van de

en het vestigingsklimaat versterken omdat

gemeente. “De gemeente trekt onvoldoende

zij streeft naar een duurzame gevarieerde

met de ondernemers op bij beslissingen die

economie”, lezen we in de zogeheten kan-

belangrijk zijn voor het vestigingsklimaat”, is

senkaart.

een helder statement.

Hoe gaat de gemeente dit insteken?

Wat is het belangrijkste aandachtspunt?

Natuurlijk heeft wethouder Astrid Heijstee

Die is het transformeren van delen van bedrij-

van Economische Zaken hier haar gedach-

venterreinen naar wonen. Veel ondernemers

ten over, maar om goed beslagen ten ijs te

maken zich hier oprecht zorgen over.

komen is er een ambtelijke aanpak op losgelaten waarin we termen terugvinden als een

Wat is hiervan de consequentie?

‘cocreatieaanpak’: het op basis van de ge-

Ook die vinden we terug in de kansenkaart:

dachten en opvattingen van de stakeholders

“Sommige ondernemers investeren niet meer

maken van een gedachtenroos, doelen- en

in hun panden vanwege de onzekerheid. Het

kansenkaart. Wolliger gaat het niet worden,

gebrek aan vestigingslocaties in Weesp en de

maar het komt erop neer dat ondernemers

regio maakt dat enkele ondernemers geen

mogen meedenken.

alternatief zien en principieel tegen transformatie zijn. Bij een deel van de ondernemers is

Is de visie van de ondernemers vrijblij-

er wantrouwen.”

vend of wordt er echt wat mee gedaan?
Laten we uitgaan van het meest positieve:

De kansenkaart gaat verder in op de moge-

ja, de gedachten van de ondernemers doen

lijkheden op vijf locaties: het stationsgebied,

ertoe. Daar lezen we ook wat over in de kan-

de Nijverheidslaan, Van Houten Industriepark

senkaart: ‘Alle deelnemers hebben invloed

en bedrijventerrein Noord. In een uitgebreider

op het proces en het eindresultaat.’ Dat klinkt

artikel over dit onderwerp verwijzen we naar

hoopvol.

een artikel dat vorige week is verschenen op
de B2B-pagina’s van WeesperNieuws Extra.
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Niels van de
Griend
Overdrachtsbelasting woning, deel 2
In de vorige column zijn er al wat algemene overwegingen gegeven over het
percentage overdrachtsbelasting zoals dat thans is voorgesteld door het

Makelaardij
Hypotheekadvies

kabinet. De hoofdlijnen zijn eigenlijk vrij duidelijk, hoewel in het algemeen
weinig redenen tot jubel: de overdrachtsbelasting is 8%, tenzij het een woning is die door de koper bewoond gaat worden. Dan is er in beginsel sprake
van 2% overdrachtsbelasting, tenzij aanspraak gemaakt kan worden op de
startersvrijstelling.

Pensioenadvies

Laten we wat nader inzoomen:

Verzekeringen

verkrijger (onder meer) schriftelijk verklaren dat hij/zij de woning anders dan

Schadebehandeling

vrijstelling nog niet eerder heeft toegepast. Als achteraf blijkt dat de starter of de

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling of het tarief van 2% moet de
tijdelijk gaat bewonen. Een starter moet verder verklaren dat hij/zij de starterszogenoemde doorstromer de woning niet zelf is gaan bewonen of de starter de
vrijstelling al eerder heeft toegepast, dan zal de belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval

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

www.streefkerk.com

kan daarbovenop ook een boete worden opgelegd.
Als je de verklaring aflegt kan de vraag gesteld worden wat bedoeld wordt
met ‘anders dan tijdelijk’. Er wordt op dit moment melding gemaakt van
een minimumtijd van een half jaar, maar zekerheid is daar nog niet over.
Mocht de termijn van half jaar gaan gelden dan is het overigens denkbaar
dat indien je doorlevert na een half jaar en 1 dag, er sprake zou kunnen zijn
van misbruik van de regeling, op grond waarvan je alsnog een naheffing en
eventueel een boete krijgt.
Zoals eerder aangegeven is een starter een meerderjarige persoon jonger dan
35 jaar die een woning verkrijgt om daarin zelf te gaan wonen (hoofdverblijf).
De vrijstelling geldt per persoon overigens maar 1x. Dat wil echter niet zeggen
dat indien je eerder een huis hebt gekocht (voor 1 januari 2021) de startersvrijstelling niet zou gelden. Het is tenslotte nieuw recht en zou dan pas gelden
vanaf 1 januari aanstaande.

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

De vrijstelling geldt per persoon en niet per stel. De bijzondere situatie zou zich
dan eventueel kunnen voordoen dat twee keer gebruikgemaakt kan worden
van de vrijstelling. Dat zou mogelijk zijn indien sprake is van algehele gemeenschap van goederen. Indien twee personen in gemeenschap van goederen
zijn gehuwd en de eerste woning door één van beiden wordt gekocht en de
volgende woning door de ander, dan zou dus twee keer de vrijstelling kunnen
gelden. Uiteraard dient wel beide keren te zijn voldaan aan de vereisten voor
de vrijstelling. Of dit zo zal zijn, dan wel nog ‘gerepareerd’ worden, zullen we
nog moeten bezien. Ook zal nog bezien moeten worden of er in die gevallen
sprake moet zijn van de ‘oude’ algemene gemeenschap van goederen of dat
het ook geldt bij de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen.
Reken je dus nog niet rijk en ga niet halsoverkop in gemeenschap van goederen trouwen.
Tot slot voor dit moment: beleggers die een woning binnen 6 maanden doorleveren en hopen op ‘teruggaaf’ van de overdrachtsbelasting, kunnen weleens
teleurgesteld worden als de koper een ‘starter’ is en aanspraak kan maken op
de vrijstelling. Dan valt er namelijk helemaal niets aan overdrachtsbelasting
terug te ontvangen.

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

De postbodes van
Weesp stoppen
Na ruim 23 jaar gaan Coby en Cor van Rossum met pensioen
Bijna een kwart eeuw hebben Coby en Cor van Rossum Stadspost Weesp gedreven.
Maar nu is het welletjes. Eind december wordt het laatste poststuk ergens in een
brievenbus geduwd en dan is het klaar. Vooral veel ondernemers zullen het jammer
vinden, want Cor was er bij heel veel kind aan huis.

Toen Coby en Cor van Rossum 23 jaar geleden

wenkend perspectief dat ze meer tijd kunnen

Voor de medewerkers die niet meegingen,

(op 23 mei 1997) begonnen met Stadspost

besteden aan hun beide kleinkinderen, hun

had de nieuwe eigenaar Bijenkorf Beheer het

Weesp hadden ze geen idee dat ze het tot

hobby’s en veel vaker dan tot nu met de cara-

plan om snel ander werk te vinden, maar in

eind 2020 zouden volhouden. Maar het is

van op pad kunnen, wel oké.

het geval van Cor ging dat feest niet door. “Ik

wél zo gelopen en ze hebben een prachttijd

was 41 en blijkbaar te oud of te duur, of beide,

gehad. “Het is mooi geweest. Op een gegeven

Cor komt eigenlijk uit de schoenenbusiness.

maar hoe dan ook hebben ze me nooit iets

moment ben je er te oud voor en het aantal

Jarenlang had hij een schoenenzaak aan de

aangeboden.”

poststukken neemt ook in rap tempo af. Het

Jan Tooropstraat, waar ze boven woonden. Op

is nauwelijks nog lonend. En mijn knie speelt

een gegeven moment was het echter over en

Dit speelde in 1995 en het was wel helder dat

mee. Vorig jaar ben ik daaraan geopereerd. Ik

ging hij werken bij Bata, dat destijds een groot

Cor met zijn 41 jaar nog niet klaar was. “En

ben er vier maanden uit geweest en ik loop nu

aantal schoenenwinkels in Nederland had.

dan moet je wat”, zegt hij. Toevallig raakte

toch wat lastiger”, zegt Cor, die inmiddels 67 is.

Maar Bata ging in de verkoop en de winkels

hij aan de praat met iemand die in Weesp

Hij vindt het prima zo.

werden naar Tsjechië verhuisd. Ze konden

folders verspreidde en die stelde langs Cor

mee, maar daar hadden Coby en Cor geen trek

zijn neus weg voor om post te gaan bezor-

Caravan

in. “Inderdaad is Praag een mooie stad, maar

gen, want er werd steeds slechter bezorgd.

En Coby (65)? Zij had best nog wel door

al mijn collega’s die meegingen, waren binnen

“Toevallig hadden Coby en ik het daar zelf

gewild, maar inmiddels vindt zij ook het

een jaar terug.”

al eens over gehad en dat was het zetje dat
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we nodig hadden. En zo zijn we begonnen. Ingewikkelder

hadden ook rouwkaarten. Vooral bedankkaarten deden

wordt het niet.”

we veel.”

Enter Communicatie was de eerste

Verkiezingen

Dan moet je klanten vinden, maar dat liep eigenlijk van

De gemeente Weesp wordt niet genoemd. “Dat hebben we

een leien dakje. “Enter Communicatie (uitgever van onder

wel geprobeerd, maar om de een of andere reden kregen

andere WeesperNieuws en WeesperNieuws Extra – red.)

we daar met de dagelijkse post geen voet tussen de deur.

was onze eerste klant. Adri de Bruijn, directeur van Enter,

Ja, met verkiezingen. De afgelopen ongeveer acht jaar be-

had er genoeg van dat in Weesp de post zo slecht werd be-

zorgden we de stembiljetten voor de gemeente Weesp.”

zorgd en dan is 1 en 1 al snel 2. Ja, dat was echt een drama
destijds, die postbezorging. Om de haverklap was er een

De klad

staking bij PostNL en de post werd ook steeds duurder.”

De beste jaren lagen vanaf het begin tot ongeveer 2010.

“En wij konden 24-uursservice bieden”, zegt Coby. “Adri

Daarna kwam de klad er beetje bij beetje in. “Vanaf die tijd

wilde de garantie dat een aangeboden poststuk binnen 24

werd er steeds meer per e-mail gedaan en er ging ook elke

uur bij de geadresseerde in Weesp zou zijn en dat konden

keer een plakje af. Muiden ging op in Gooise Meren en viel

wij waarmaken.”

weg, de AWWV werd Ymere en huisartsen en tandartsen
sturen hun factuur tegenwoordig ook per e-mail. Het werd

Binnen Weesp

steeds een beetje minder, dat is gewoon wat het is”, vertelt

Allereerst richtten de Van Rossums zich op de postbezor-

Cor, die in het begin bij de meeste klanten elke dag, later

ging binnen Weesp, maar al snel kwamen Muiden, Mui-

drie dagen in de week en weer later nog maar één keer

derberg, Driemond, Nederhorst den Berg en Nigtevecht

in de week de post ophaalde. “Alleen bij de notarissen en

erbij. Een poststuk werd gegarandeerd binnen 24 uur in

makelaars komen we nu nog elke dag”, zegt Cor. Hij was dus

Weesp en binnen 48 uur in een van de andere gemeenten

kind aan huis bij veel bedrijven, maar het was wel altijd wel

afgeleverd. Snel daarna werden ook poststukken uit de rest

erin-eruit. Een praatje, laat staan een bakje koffie, zat er ge-

van het land bezorgd. Coby: “We gingen daarvoor een sa-

woon niet in want Cor moest altijd door, want om half zes

menwerking aan met Sandd. Sandd was veel flexibeler dan

haalde Sandd de post op. “Het was altijd haasten, maar dat

PostNL én de tarieven waren scherper. Andersom gold dat

maakte het ook leuk.”

post vanuit Weesp naar een adres elders in Nederland binnen 24 uur via Sandd werd bezorgd. Dat was onderdeel van

Drukke jaren

onze overeenkomst.”

Het waren mooie, maar ook drukke jaren. Zo werd elke keer
weer vijf dagen in de week de lokale post opgehaald en

Verdienmodel

gesorteerd aan de keukentafel om vervolgens te worden

Cor legt uit hoe zijn verdienmodel eruitziet. “Wij bereken-

verspreid. Coby deed het centrum, Zuid en Aetsveld en

den voor alle post het normale tarief van PostNL, maar wij

voor Cor waren de buitengebieden (zeg maar postcode

kregen bij PostNL korting vanwege de grote hoeveelheid

1382) en hij haalde ’s avonds alle post op. Ging het om

post die wij aanboden. Bovendien was het tarief van Sandd

grote hoeveelheden te bezorgen post, dan kon een beroep

lager dan van PostNL en ook daar lag een deel van onze

worden gedaan op een vast groepje vrienden en kennissen

verdiensten.”

dat te hulp schoot, maar de Van Rossums zelf hadden het
altijd druk.

Lopend vuurtje

Hier kwam bij dat Sandd de 24-uurspost ‘s nachts om 3 uur

In Weesp ging het al snel als een lopend vuurtje dat Stads-

aan de Bastionweg afleverde. Het sorteerwerk dat daaruit

post Weesp er was, waarbij ook zal hebben meegespeeld

voortvloeide, begon elke dag om 6 uur. “Dus we hebben

dat Coby en Cor van Rossum echte Weesper Moppen zijn

wel wat uren gemaakt, dat kun je wel stellen”, zegt Cor.

en een hoge gunfactor hebben. Het aantal klanten groeide
in elk geval als kool.

Hobby’s
Maar eind december is het afgelopen. Over en uit. En dan?

“Het verbaasde ons echt hoe snel dat ging”, zegt Coby.

Eigenlijk niets. Maar niemand hoeft zich zorgen te maken

“Binnen de kortste keren zaten we op meer dan 140

over Coby en Cor, want die hebben hun caravan en hun

klanten. Onder wie? Tandartsen en huisartsen die hun

hobby’s. Ze hebben nog even gepraat met iemand die

rekening verstuurden (Cor: “Het mooie daaraan is dat als

Stadspost Weesp wilde overnemen, maar de eerlijkheid

je er één hebt, je ze meteen allemaal hebt”), de gemeente

gebiedt hen te zeggen dat er nog weinig handel in zit. En

Muiden/Muiderberg, de Algemene Weesper Woningbouw

de ondernemers die Stadspost Weesp trouw zijn gebleven?

Vereniging, noem maar op. Voornamelijk bedrijven en in-

Wat gaan die doen? “Ik denk dat ze meer per e-mail zullen

stellingen, maar ook particulieren konden bij ons terecht.

doen, maar ik heb eigenlijk geen idee. Maar hoe dan ook

Zo hebben we in de loop van de jaren heel wat uitnodi-

willen we alle klanten bedanken voor de mooie tijd die we

gingen voor bruiloften en andere feestjes bezorgd en we

hebben meegemaakt.”
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Dureco was jarenlang dé
Nederlandse hitfabriek
UW BEDRIJF OOK HIER?
Mogelijk heeft ook uw bedrijf een
geschiedenis in Weesp. Wellicht een
roemruchte, maar ook een historie die
niet meteen tot de verbeelding spreekt
maar die leuk is om te delen met ande-

Dureco staat voor Dutch Recording
Company uit Weesp en was eigendom
van Toon Bandsteder, de vader van
Ron. Brandsteder was ook importeur
van Sony. Voorganger van Dureco was
Brandsteder Spreekmachine Meubelen.
Dureco werd destijds geroemd als dé
hitfabriek in Nederland.

ren, vinden wij leuk. Wij staan daar zeker
voor open.

Ook de eerste albums van de later vermaarde
discogroep Kool & The Gang werden in Nederland op Blue Elephant uitgebracht. Verder
had Dureco nog een tweetal labels voor
‘witte’ en ‘zwarte’ jazz: White Elephant en
Black Elephant.
Loslaten
Tegen het einde van de jaren zeventig be-

Dureco werd opgericht in 1952, toen er nog

sloot Dureco de Elephant-labels geleidelijk

amper sprake was van een platenindustrie in

los te laten. Pink Elephant heeft het langst be-

Even een mailtje met één of meerdere

Nederland en streek in 1973 neer in Weesp,

staan; het label bracht in de laatste jaren ook

foto’s van de situatie vroeger en die van

aan de Pampuslaan. Dureco bestaat nu nog

muziek die eerder op labels als Blue Elephant

nu (maar die laatste kunnen wij ook

als platenlabel, maar was in de Weesp-tijd een

zou zijn uitgebracht. Rond 1980 ging ook het

maken, geen probleem) en het liefst een

Nederlandse platenmaatschappij die furore

Pink Elephant-label ter ziele. Het werd opge-

opzet van de tekst zoals u die wilt en wij

maakte met onder andere Nederlandstalig

volgd door het GIP-label, dat later overging in

zorgen dat ook uw bedrijf laat zien dat

repertoire. Maar sinds 1968 waren er ook bij-

Dureco Benelux.

het diepe wortels heeft in de samenle-

voorbeeld de Elephant-labels waar onder an-

ving van Weesp.

dere Shocking Blue onder viel. Een bekende

Cd’s

Nederlandse artiest bij het Blue Elephant-

Dureco was tevens een van de eerste fabrie-

label was Oscar Harris met de Twinkle Stars.

ken die op grote schaal cd’s produceerden en

Mailen kan naar Hans@entermedia.nl.
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Nieuw

daar waren ze zo trots op dat ze in 1988 een bedrijfsfilm lieten maken:
op YouTube is deze bedrijfsfilm nog steeds te zien. Trots was het bedrijf ook op het feit dat op 9 oktober 1987 staatssecretaris van Economische Zaken Yvonne van Rooij de eerste fabriek van de compactdisk
in Nederland in gebruik nam.
Dick Bakker
Een van de meest vermaarde directieleden was arrangeur en studiotechnicus Dick Bakker. Hij ging in op het aanbod om in Weesp een
moderne studio op te zetten en ook werd hij verantwoordelijk voor
de zakelijke leiding. Een van zijn hoogtepunten was de deelname aan
het Eurovisie Songfestival in 1975 van Teach In met het door Bakker
geschreven en gearrangeerde Ding-a-dong. Teach In won het festival.
Hitmachine
Na vele hoogtepunten is het in 1999 einde oefening voor Dureco als
platenfabriek en hitmachine. De opnamefaciliteiten werden overgenomen door E-Sound Productions dat onmiddellijk verder ging onder
de naam E-Sound Studio. Dit bedrijf is nog steeds gevestigd aan de
Pampuslaan. In het pand waar Dureco was gevestigd zit momenteel
De Hallen.
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‘We houden er inmiddels rekening mee dat dit nog een jaar zal duren’

Creativiteit sleept
Fort Evenementen
door coronatijd
Helaas zijn er zat bedrijven die lijden onder corona. Maar er zijn maar een paar
branches die al sinds half maart nagenoeg stilliggen. Zoals de evenementensector. Dit wordt hevig gevoeld bij Fort Evenementen. Eigenaren Patricia
Nederbragt-Lammers en Robert-Jan Nederbragt vertellen hoe zij deze tijd
doorkomen.

“Niet goed. We zijn 90 procent teruggeval-

heel lang ging duren. Patricia: “Wij houden

len in omzet, dus dan kun je wel nagaan

er inmiddels rekening mee dat dit nog een

dat het niet best gaat. Maar wij zijn positief

jaar aanhoudt. Ja, echt, tot over de zomer

ingestelde mensen en maken er het beste

volgend jaar. Elke maand dat het meevalt

van.” Patricia Nederbragt lacht haar kenmer-

is meegenomen, maar we hebben ons plan

kende gulle lach en ze is niet van plan om

getrokken op basis van deze verwachting.

die ook nog eens te verliezen. De afgelopen

Op een gegeven moment kun je wel blijven

maanden is er namelijk al genoeg gebeurd

hopen, maar je moet ook realist zijn. Wij

op zakelijk gebied, maar ze laat zich niet

hebben hier normaal gesproken bedrijfse-

uit het veld slaan, in geen geval. Hoewel

venementen met tientallen personen, zestig

de feiten heftig zijn. Fort Evenementen ligt

man is heel normaal, en het is simpelweg

nagenoeg plat en dat is al het geval sinds

niet reëel om te verwachten dat dat over

15 maart, de datum dat de eerste lockdown

een paar maanden weer in volle omvang al-

een feit was. Het heeft geleid tot een om-

lemaal terug is.”

zetdaling van 90 procent en dat heeft tot

PROFIEL

gevolg gehad dat er medewerkers moesten

Nu zijn ze bij Fort Evenementen behoorlijk

worden ontslagen. “Dat gaat je niet in de

creatief. Dat is de basis van het bedrijf, dat

koude kleren zitten, want we hadden zo’n

een prachtlocatie heeft op Fort Uitermeer

geweldig team, met zo’n enorme spirit. Maar

en samenwerkt met soortgelijke bedrijven

we konden niet anders”, zegt Patricia met

die allerlei activiteiten organiseren op en

spijt in haar stem.

rond forten elders in het land. Zo bedachten

Fort Evenementen

ze op een goed moment de autopuzzelrit.

Uitermeer 3,

Spirit

Of bedachten…. Het is meer een kwestie

1381 HP Weesp

Die spirit is er nog steeds bij de Nederbragts

van slim omgaan met een bestaand concept

T (0294) 700 204

zelf. Lange tijd hoopten ze dat het op de

(het fenomeen autopuzzelrit bestaat al heel

I fortevenementen.nl

pootjes terecht zou komen, maar op een

lang) en dat in een nieuw jasje gieten. Oude

gegeven viel het kwartje dat de ellende nog

wijn in nieuwe zakken.
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Coronaproof

wijzingen ervoor om snel de weg naar de

teams spelen dan tegen elkaar. En tijdens de

Patricia legt uit wat de bedoeling is: “Aan het

finish te vinden.”

rit wordt de eindejaarspeech van de directie

begin van de coronacrisis bedachten we de

afgespeeld.”

Fort Family Rally. Dit is een gezinsuitje dat

Kerstpakket

coronaproof is, want je komt de auto niet

De autopuzzelrit in Weesp is inmiddels

Onlinemarketing

uit. Dat concept hebben we verder ontwik-

uitgebreid. Binnenkort start op basis van

Tenslotte is er een activiteit die niets te ma-

keld en dat heeft geleid tot de autopuzzel-

dit succes een speciale versie van de auto-

ken heeft met puzzelen tussen de wielen.

tochten. Bij de Fort Family Rally beperkten

puzzeltocht die ‘het kerstpakket’ wordt ge-

Patricia en Robert-Jan hebben zelf een on-

we ons tot de Gooi en Vechtstreek, maar

noemd. Hierbij krijgen de medewerkers van

linetraining gevolgd voor onlinemarketing

met de autopuzzelrit hebben we onder

een bedrijf ook weer de routes en een aantal

en hebben daar zo veel van opgestoken dat

andere de kastelenroute en de Van Dam tot

vragen en puzzels die in de auto kunnen

ze deze vanaf januari een onlinemarketing-

Damroute toegevoegd. Dit is een corona-

worden gespeeld, en verder zit in een pak-

bureau gaan starten onder de noemer RAP

proof uitje in de auto met het hele gezin.

ket alles voor een pannenkoekenfeest met

online.

Onderweg los je met zijn allen puzzels op, er

onder andere een zak meel van molen De

moeten vragen over de omgeving worden

Vriendschap om ter afsluiting thuis pannen-

“Ongetwijfeld zullen we gaandeweg nog

beantwoord en vanaf de achterbank kun je

koeken te bakken.” Met ook een goodiebag

wel een paar leuke dingen bedenken en we

de auto-bingo spelen. Het is allemaal zo be-

met kerstdecoratie voor in de auto, kerst-

blijven hopen dat het niet te lang duurt,

dacht dat je de auto niet uit hoeft.”

mutsen voor alle passagiers en een klein

maar op deze manier gaan we het inrichten

cadeautje voor de achterbank als de bingo

en hopen we dat we als bedrijf verder kun-

Bolletje pijltje

is gevonden, autodrop en er is een speellijst

nen”, zegt Patricia.

De autopuzzelrit, die ongeveer drie uur

gemaakt met foute kerstmuziek.

duurt, is een groot succes, want hij is inmiddels meer dan 500 keer gedownload. Terwijl

Kerstuitje

het toch wel enige behendigheid vergt. “Er

Verder is er het kerstuitje, voor een autopuz-

wordt gereden via het bekende bolletje-

zeltocht met een wedstrijdelement. “Bedoe-

pijltjesysteem. Maar mis je een afslag dan

ling is dat de auto’s dan om de vijf minuten

zorgt onder andere het roadbook met aan-

van een bepaald punt vertrekken en de
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Mark Hilarius

Twee keer ja is nee
En dat kwam een vrouw onlangs duur te staan. Ze moet namelijk ruim
550.000 euro aan haar (tweede) ex-man terugbetalen. Recentelijk bleek namelijk dat ze tijdens het aangaan van haar tweede huwelijk nog getrouwd
was met haar eerste echtgenoot. Het tweede huwelijk is daarom door de
rechter nietig verklaard, met alle gevolgen van dien.
De vrouw is haar eerste huwelijk in 1987 aangegaan in het Verenigd Koninkrijk. Dit huwelijk is formeel nooit beëindigd. In 1992 gaf de vrouw voor
de tweede keer het ja-woord. De rechter heeft echter van die tweede ja een
nee gemaakt. Met terugwerkende kracht. Hij heeft het huwelijk nietig verklaard. Door de nietigverklaring zijn ook het echtscheidingsconvenant uit
2002 en de alimentatieplicht van het tweede huwelijk met terugwerkende
kracht nietig en dus niet bestaand. Dit heeft tot gevolg dat de gedane
betalingen door de man onverschuldigd zijn en hij daardoor recht heeft
op terugbetaling van deze bedragen. De vrouw moet daarom de reeds
ontvangen alimentatie ter hoogte van 96.000 euro en de afkoopsom uit het

info@methorstbouw-weesp.nl

convenant ter hoogte van 45.000 euro aan de man terugbetalen.

www.methorstbouw-weesp.nl

Om het voor de vrouw nog erger te maken, is ook de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding niet (meer) van toepassing. De vrouw heeft op
grond van die wet bij de echtscheiding in 2002 een deel van het pensioen

Sturen op werkgeluk & werkplezier
met uw bedrijfscoach!

van de man toegewezen gekregen. Het ouderdomspensioen, met een
waarde van 430.000 euro, is inmiddels deels uitgekeerd en moet in het geheel aan de man teruggegeven worden.
Voor de vrouw is er ook een klein lichtpuntje. Zij behoudt namelijk wel

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

het recht op bijzonder partnerpensioen bij overlijden van de man. De
rechtbank heeft namelijk niet kunnen vaststellen of de vrouw ook na de
nietigverklaring van het huwelijk hierop aanspraak kan maken. Voor het
toewijzen van het bijzonder partnerpensioen kunnen namelijk andere
voorwaarden gelden.
De uitspraak van de rechter is logisch. Bigamie is in Nederland niet toegestaan. De uitspraak laat wel zien dat het wel of niet gehuwd zijn verstrekkende juridische gevolgen heeft. Ook voor je pensioen. Ouderdomspensioen en overbruggingspensioen worden geregeld in de Wet verevening
pensioenrechten bij scheiding. Op die aanspraken bestaat bij scheiding
alleen recht wanneer er sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Voor het recht op bijzonder partnerpensioen is niet vereist dat er
sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Onder voorwaarden kan ook sprake zijn van een andersoortige gezamenlijke huishouding. Die voorwaarden kunnen per pensioenuitvoerder verschillen. Laat je

bel: 06-30 55 29 00

dus goed informeren en adviseren.
Cristel Meijer

uwbedrijfscoach.nl

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

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

Parkmanagement is nog
steeds nodig
Het actieve overleg met ondernemers, de IVW, gemeente en
de hulpdiensten vindt 4x per jaar plaats. Binnenkort is er een
avondschouw op industrieterrein Noord waar wordt gekeken
hoe schoon, heel en veilig dit terrein is. Mocht je zelf bevindingen willen doorgeven, dan kan dat via info@ivw-weesp.nl.
Dit zal dan in het overleg worden meegenomen.

e
uws in hapklar
“Bedrijvennie
ndeld voor
brokken gebu
ondernemers”
B.V.
Jolanda de Rijk

, Enter Media

Onze redactie plaatst elke dag nieuwe
artikelen en exclusieve verhalen online.
Als lid van WeesperNieuws Extra kun je dat
allemaal lezen. Zo blijf je ook op de hoogte
van het lokale bedrijvennieuws van onze

Parkmanagement heeft gezorgd voor nieuwe veiligheidsborden bij
de entree van de verschillende industrieterreinen. De borden waren
verouderd, en er was er een door vandalisme gesneuveld. De nieuwe
borden zijn hier beter tegen bestand.

De IVW sluit zich aan bij
VNO-NCW
VNO-NCW Metropool Amsterdam behartigt de belangen
van ondernemers voor de regio. Onderwerpen waarop VNONCW zich concentreert zijn o.a. de stedelijke economie en
het vestigingsklimaat.

mooie, ondernemende stad.
Door de aanstaande fusie tussen Weesp en Amsterdam kan de IVW zich

Schrijf je snel in, dan krijg ook elke
maand gratis ons magazine.

aansluiten bij de koepel VNO-NCW. Dit geeft ons directe aansluiting op
alle relevante informatie vanuit de gehele VNO-NC- organisatie. Na de
fusie tussen Weesp-Amsterdam in 2022 zal de IVW ook aansluiten bij het
Gemeentebestuur van Amsterdam (GBA).

Meld je aan op WeesperNieuws.nl

VNO-NCW organiseert regelmatig bijeenkomsten. Als lid van de IVW
kun je hier nu al aan deelnemen. De eerstvolgende digitale bijeenkomst
is op 19 november van 15.00 tot 16.30 uur met als thema ‘Vormgeven

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

aan het betere normaal’.
Kijk op de website voor meer info en aanmelding www.vno-ncwwest.nl/
regio/amsterdam.

Agenda IVW
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zijn alle IVWevents voor 2020 tot nader order geannuleerd.
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

Proef Weesp
PA K K E T

Weesp is gebouwd op genot. Al in vroegere tijden maakte
de productie van bier, jenever en chocola van Weesp een stad
die ertoe deed en nog steeds is Weesp doordrongen van
lekkernijen. Het Proef Weesp pakket is een mix van het
allerlekkerste wat Weesp te bieden heeft.
Een hoogstaand en exclusief cadeaupakket met het
Proef Weesp kookboek en de lokale lekkernijen van de
Weesper ambachtelijke ondernemers Anker Weesp,
Bakkerij Cor Mühl, Patisserie Boom, Biologische boerderij
De Groene Griffioen, Pronk Juweel, Slagerij Van Donk,
Korenmolen De Vriendschap en Wispe Brouwerij.

Werknemers
verrassen?
Laat het pakket bezorgen
met een persoonlijke
boodschap.

Te bestellen via ProefWeesp.nl
Mail voor meer informatie naar
info@proefweesp.nl

Steun de lokale ondernemer!
PROEFWEESP.NL

