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Fontijn Vlees heeft
nu Cash & Carry
VERKOOP AAN PARTICULIEREN

Ondernemers missen lijn in gemeentebeleid
KANSENKAART ALS BASIS TOEKOMSTVISIE BEDRIJVENTERREINEN

Oud en nieuw: hier zat taxibedrijf Sempel
VEELBEWOGEN GESCHIEDENIS VAN DE INDUSTRIEHAVEN

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

Kop op

Inhoud

U i tg eve r
Enter Communicatie
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R e d a c t ie -a d re s
Van Houten
Industriepark 1
1381 MZ Weesp
0294 203 045
info@b2bweesp.nl
www.b2bweesp.nl

Ondernemers zijn er niet de mensen
Behoud bedrijfsruimte en

naar om bij de pakken neer te zitten.

goed ov zijn belangrijke

Dit bijna afgelopen jaar was er met

thema’s

corona alle reden voor, maar dat is nu
eenmaal niet de aard van mensen die

6

Cor re c t ie
Ellen Kamminga

Column Reinier Mommaal

een eigen bedrijf hebben. Doorpak-

‘We hebben niet stilgezeten’

ken en het beste ervan maken, dat is
het devies.

D ru k we rk
Enter Communicatie,
Weesp
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Column Niels van de Griend

In deze editie staan we stil bij een

Verhuuravontuur

aantal ondernemers die het stevig
voor hun kiezen kregen, maar die er

Cove r fo to
Brian Elings

9/10/11

Creatief in coronatijd

gewoon het beste van maken. Wim

Ondernemers maken er

Fontijn die vlees aan particulieren

het beste van

gaat verkopen, Fort Evenementen
dat het zoekt in autopuzzelritten en
Pieter Kors, uitbater van café ‘t Helletje
die thuisbingo’s organiseert, zijn drie
voorbeelden.
Wat volgend jaar gaat brengen, weet
niemand. Dat is altijd het geval, maar

Ondernemers missen lijn in

deze keer nog veel meer. De hoop is

Meer weten over

gemeentelijk beleid

gevestigd op een vaccin en de ver-

uw publicaties in

Kansenkaart brengt visie

wachting is uitgesproken dat we mo-

dit magazine?

ondernemers over

gelijk rond juni weer in het oude nor-

Neem vrijblijvend

bedrijventerreinen in beeld

maal zitten. We gaan het zien, maar in

12/13/14

Adverteren?

contact op met

elk geval moeten we nog even door-

Jolanda de Rijk

bijten, zoveel is zeker. En dat geldt ook

via 0294 203045.

voor kerst, wat heel veel mensen niet
kunnen vieren zoals ze dat gewend
15

Column JAN Accountants en

zijn. En oud en nieuw wordt ook niet

Adviseurs

wat het hoort te zijn.

Vragen over Covid-19
Ik wens u ondanks corona goede
16/17

Oud en nieuw

feestdagen, een goede jaarwisseling

Peppi en Kokki moesten

en een voorspoedig 2021. Langzamer-

wijken voor woningbouw

hand hebben we daar wel recht op.
Kop op.

19

Nieuws van de IVW
Hans Peijs,
hoofdredacteur B2B

Meld het ons!
Stuur uw persbericht,
nieuwsbrief of suggestie naar
info@entercommunicatie.nl of
Van Houten Industriepark 1
1381 MZ Weesp
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Proef Weesp
“Weesp is gebouwd op genot. Al in vroegere

Behoud bedrijfsruimte
en goed ov zijn twee
belangrijke thema’s

tijden maakte de productie van bier, jenever

Vrijdag 11 december presenteerde de IVW de zogeheten Kansen-

en chocola van Weesp een stad die ertoe

kaart aan wethouder Astrid Heijstee van Economische Zaken.

deed en nog steeds is Weesp doordrongen

Hier is de afgelopen tijd hard aan gewerkt door de IVW en door

van lekkernijen.”

20 ondernemers die hun medewerking hebben verleend.

Met deze woorden wordt de aandacht ge-

Elders in dit magazine staat een uitgebreide samenvatting van de Kan-

vestigd op het unieke Proef Weesp pakket,

senkaart, want dit is de laatste kans dat ondernemers wat in de melk te

dat een mix is van het allerlekkerste dat

brokkelen hebben als het gaat om de toekomst van het bedrijfsleven in

Weesp te bieden heeft. Het Proef Weesp

Weesp. Voor het broodnodige overzicht werden vijf thema’s benoemd

pakket is een exclusief pakket met lokale

met een aantal doelen.

lekkernijen van de Weesper ambachtelijke
ondernemers Pronk Juweel, Patisserie Boom,

1. Behoud bedrijfsfunctie

Slagerij Van Donk, Bakkerij Cor Mühl, Wispe

• Geen extra woningbouw toevoegen

Brouwerij, Korenmolen De Vriendschap,

• Functiemenging: combineren van verschillende werkfuncties.

Anker Weesp en biologische boerderij
De Groene Griffioen.

2. Visie en samenwerking met de gemeente

Kijken wat er precies in zit en bestellen

• Perspectief bieden voor de bedrijventerreinen

kan via www.proefweesp.nl.

• Gemeenschappelijke visie ontwikkelen in samenspraak met ondernemers
• Branding van Weesp
• Communicatie/samenwerking tussen gemeente en bedrijven.
3. Bereikbaarheid

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

• Goede (ov-)verbindingen van en naar bedrijventerreinen
• Meer inzetten op fiets
• Zeker stellen routing van zwaar vrachtverkeer.
4. Openbare ruimte
• Onderhoud en inrichting verbeteren
• Verblijfsplekken maken
• Vergroenen.
5. Duurzaamheid
• Duidelijkheid over welke maatregelen noodzakelijk zijn
vanuit verduurzaming
• Gemeente neemt initiatief en faciliteert ondernemers
(collectieven) waar mogelijk
• Duidelijke propositie voor ondernemers.
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In in elk geval bij drie
restaurants in centrum
blijft niets bij het oude

Hawre Rahimi vindt zijn
weg naar plek 44 op
verkiezingslijst VVD

Het is afwachten wat corona uiteindelijk doet met de horeca

Het gaat om de Gelagkamer, Meyers CuliCafé en Minevitus.

Raadslid Hawre Rahimi staat op de voorlopige kandidatenlijst van de VVD voor de komende Kamerverkiezingen op
plek 44. De voorzitter van de afdeling Weesp van Rotary is
er bijzonder trots op.

Om met de laatste te beginnen: voor Minevitus aan de Nieuwstad

Hawre Rahimi vluchtte in 1989 als jochie van elf jaar met zijn ouders,

is faillissement gevraagd, evenals voor het aanpalende eetcafé

broertje en zusje per vliegtuig naar Europa, weg uit Iran, en kwam uit-

De Walrus. De Walrus blijft definitief dicht, voor Minevitus wordt

eindelijk in Weesp terecht, waar hij zich helemaal thuisvoelt en waar hij

door medewerkers gewerkt aan een doorstart.

zich heeft ontwikkeld tot raadslid van de VVD. Eerder was hij overigens

in Weesp, maar feit is dat in elk geval bij drie restaurants die
ook populair zijn bij ondernemers niets bij het oude blijft.

raadslid voor de WSP, maar hij had al snel door dat dat een vergissing
De Gelagkamer

was – zijn hart is een VVD-hart – waarbij hij liet weten bij de volgende

Er gaat ook een doek over De Gelagkamer in de Slijkstraat. De

verkiezingen kandidaat te zijn voor de VVD. Sinds 2028 zit hij namens die

markante horecatijgers Martin Boer en Erik Ritsma (foto boven)

partij in de raad. En nu lonkt een volgende stap. Onlangs hoorde hij tot

wachten het einde van de tweede lockdown niet eens meer af:

zijn verbazing en verrassing dat hij op de voorlopige kandidatenlijst staat

ze stoppen ermee. Ze zijn inmiddels op leeftijd (Martin is 63 en

van de VVD voor de komende Kamerverkiezingen. Hij staat op plek 44.

Erik wordt 65) en vinden het wel mooi geweest. Hun restaurant is

De leden van de liberale partij moeten zich nog over de lijst uitspreken,

verkocht aan Cees van Vliet.

maar het feit dat zijn naam erop staat, vindt hij al een droom die uitkomt.

Meyers CuliCafé

Ambitie

Verder maakten chef-kok Robert Meijers en zijn echtgenote Mendy

“Toen ik overstapte naar de VVD leerde ik ook om mijn ambitie te durven

bekend te gaan stoppen met Meyers CuliCafé aan de Nieuwstad. Op

uitspreken. Dat heb ik twee jaar geleden gedaan bij de 12e sessie van de

social media laten ze weten dat ze na lang wikken en wegen hebben

VVD Masterclass. Ik heb vervolgens gesolliciteerd naar de VVD-Kadertrai-

besloten een nieuwe weg in te slaan, met nieuwe uitdagingen.

ning. Ook die heb ik afgerond. Hierna ben ik uitgenodigd voor Topkader
en ook hier heb ik enorm veel van geleerd. Ik wilde kennis opdoen en leren

Het CuliCafé heeft een uitstekende naam en sleepte meermaals

hoe de politiek werkt, zowel lokaal, regionaal, Europees als landelijk en dat

een Bib Gourmand-notering in de wacht: een Michelin-pluim voor

is gelukt. Dan zit je bij een landelijke partij natuurlijk helemaal op je plek.”

de prijs-kwaliteitverhouding. ‘Wij willen u bedanken voor de mooie
avonden en de mooie herinneringen die wij met u hebben mogen

Kandidatenlijst

maken en beleven’, laten Robert en Mendy aan hun gasten weten.

Tevens liep hij mee met bestuurders, Europarlementariërs en ook Kamerleden. Daarbij werd het steeds helderder dat hij een gooi wilde doen

De take-away blijft nog tot 20 december doorgaan en het kerstmenu

naar een plek op de kandidatenlijst. “Op een goed moment had ik het

voor 24, 25 en 26 december kan ook nog tot die datum worden be-

gevoel dat het erin zou kunnen zitten, maar ik had nooit gedacht dat ik

steld. Daarna komt er in het pand een nieuw restaurant.

er zo snel voor in aanmerking zou komen.”
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Column
Reinier Mommaal

We hebben niet stilgezeten

Makelaardij
Hypotheekadvies

Dit jaar is weer snel voorbij gegaan en gaat de boeken in als het ‘Coro-

Pensioenadvies

evenementen maar toch is de IVW achter de schermen druk bezig geweest

Verzekeringen

In de aanloop naar de integratie met Amsterdam hebben wij een centrale

Schadebehandeling

najaar.’ Dit jaar hebben wij elkaar weinig kunnen treffen op borrels en
met allerlei zaken rondom het Weesper bedrijfsleven. Het is niet altijd even
zichtbaar maar ik wil toch een aantal zaken benoemen.
rol gespeeld in het tot stand komen van de “Kansenkaart Bedrijventerreinen”. Deze kansenkaart is op 11 december aangeboden aan wethouder
Heijstee en we zullen deze binnenkort met u delen.
In dit kader zijn wij ook betrokken bij de nieuwe omgevingsvisie die wordt
opgesteld door de afdeling ruimte en duurzaamheid van de gemeente

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

www.streefkerk.com

Amsterdam. Deze omgevingsvisie wordt opgesteld op grond van de
omgevingswet, die tot doel heeft voor alle inwoners van Nederland een
gezonde en veilige fysieke leefomgeving te creëren. In de omgevingsvisie
gaat Weesp vastleggen welke kwaliteiten Weesp kenmerken en hoe die
behouden kunnen blijven en hoe Weesp de komende periode om wil gaan
met de uitdagingen en kansen die op Weesp afkomen. De omgevingsvisie
Weesp wordt in 2022, na de fusie met Amsterdam, overgenomen in de
omgevingsvisie Amsterdam. Het is dus als het ware de nalatenschap van
de zelfstandige periode van Weesp.
Naast bovenstaande nemen wij nog deel aan de Transitievisie warmte en
de Mobiliteitsvisie maar daar zal vanuit de gemeente nader over bericht
worden.
Als laatste zijn wij het afgelopen jaar bezig geweest met de transformatieplannen rondom de Nijverheidslaan. Zoals u wellicht weet, is men voornemens om op bedrijventerrein Nijverheidslaan 115 woningen te bouwen.
De IVW en een aantal van haar leden gevestigd aan de Nijverheidslaan
hebben hier ernstige bezwaren tegen. Natuurlijk zijn wij niet tegen woningen, maar om dit op een bedrijventerrein te doen is vragen om moeilijkheden en op voorhand een voedingsbodem voor klachten vanuit toekomstige bewoners. Tussen de regels door lees je in de opgestelde rapporten
dat bepaalde normen zullen worden overschreden. En zodra er eenmaal
mensen wonen, trek je als ondernemer bij voorbaat aan het kortste eind
bij klachten.
Tel daarbij op dat op dit moment het industrieterrein erg in trek is als vestingplek voor nieuwe bedrijven. Kijk maar naar het bouwproject Weesperpoort ( Nijverheidslaan 3) dat binnen hele korte tijd was verkocht en zelfs
was overtekend. Het ontwerp bestemmingsplan lag tot 9 december ter
visie en de IVW heeft samen met een aantal leden een goed onderbouwde
zienswijze ingediend.
Dus …. we hebben niet stilgezeten.

info@methorstbouw-weesp.nl

www.methorstbouw-weesp.nl

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

NIEUW in de verhuur!
RIJNKADE 16 - bedrijfsgebouw
Totaal ca. 729 m² bedrijfsruimte
met kantoren aan doorgaande route
met prachtig uitzicht op het
Amsterdam Rijnkanaal.
Beschikbaar: Per direct !
Huurprijs: € 45.000 per jaar excl. BTW

Verhuuravontuur
Het lijkt een goede optie is zijn om een verhuurd pand te kopen, zeker nu er
geen rente wordt vergoed of zelfs negatieve rente in rekening wordt gebracht
op je bankrekening. Je hebt nog wat liquiditeiten ‘slingeren’ dus je besluit om

ZUIDERZEELAAN 78 - bedrijfsruimte
Totaal ca. 1.645 m² bedrijfsruimte
inclusief entresol in modern bedrijfspand
met veel daglichttoetreding.
Beschikbaar: Per direct !
Eventueel mogelijk kantoor bij te huren.
Huurprijs: € 44 perm² jaar excl. BTW

de markt van beleggers op te gaan. Helaas helaas wordt dan wel is net de

STATIONSPLEIN 28 - kantoorunit
Pal naast het NS station prachtige
kantoorunit bestaande uit twee kamers
met airco en turn-key oplevering.
Oppervlakte : Totaal ca. 56 m² vvo
Beschikbaar: Per direct
Huurprijs: € 925 per maand ex BTW
all-in

aandachtspunten. Je moet je op de hoogte stellen van de hoogte van de huur

VAN LONKHUIZEN
m a k e l a a r s

overdrachtsbelasting voor verhuurde winkels en woningen omhoog getrokken, maar je laat je daardoor niet afschrikken. Het avontuur tegemoet.
Uiteraard is het om te beginnen bij aankoop van vastgoed in het algemeen
van belang je goed te laten informeren, een deskundige makelaar en eventueel bouwkundige in te schakelen, maar bij verhuring zijn er nog wat extra
en óf en wanneer kan die worden geïndexeerd. Verder is er wellicht een koopoptie opgenomen in het huurcontract op grond waarvan bij verkoop eerst
aan de huurder moet worden aangeboden. Heeft de huurder misschien een
‘shakey’ betalingsverleden. Kortom, veel extra aandachtpunten bij de koop
van een verhuurd pand.
Bij een bestaande verhuring is allereerst het bestaande huurcontract van
belang. Pluis die goed uit. Maar er kunnen meer afspraken zijn die mogelijk
niet in de overeenkomst zijn opgenomen of sterker nog, latere afspraken die
een wijziging van de huurovereenkomst betreffen. Het is dus te bevelen in de
koopovereenkomst door de verkoper te laten garanderen dat er geen van de

vanlonkhuizen.nl 0294 - 480 355

huurovereenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt met de huurder dan
wel aan te laten geven welke de aanvullende/afwijkende afspraken zijn.
Er kunnen namelijk van het huurcontract afwijkende afspraken zijn gemaakt
tussen de verhuurder en huurder waaraan ook de koper van betreffend pand

Sturen op werkgeluk & werkplezier
met uw bedrijfscoach!

is gebonden.
Zo speelde recent een geval bij de rechter waarbij in de huurovereenkomst
was opgenomen dat de kosten van gasverbruik door de huurder betaald
moesten worden. De huurder kwam echter na overdracht op de proppen met
een schrijven van de vorige eigenaar-verhuurder waarin deze aangaf dat de

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

huurder de gaskosten niet hoefde te betalen. De vraag die rees was natuurlijk
of de nieuwe eigenaar-verhuurder gebonden was aan die van het huurcontract afwijkende afspraken.
Bij het antwoord is in eerste instantie de juridische relatie tussen huurder en
verhuurder van belang. Wat mochten zij over en weer van elkaar verwachten
op het punt van de wijziging. De koper staat daar in beginsel buiten. Deze
vraag wat de bedoeling van partijen was werd door de rechter in het voordeel
van huurder beantwoord. De wijziging betreft een wezenlijk onderdeel van
de huurovereenkomst en heeft in verband daarmee dus directe betrekking
daarop. De rechter overweegt dat dat zelfs zou kunnen gelden voor een mondelinge afwijking van de huurovereenkomst.
Maar deze vaststelling was op zich nog niet genoeg om de koper aan de
eerder gemaakt afspraak tussen huurder en verhuurder te houden. Ook dient
de vraag beantwoord te worden of de nieuwe eigenaar op grond van de wet
direct gebonden is aan de afspraak tussen huurder en verhuurder. De rechter
oordeelde dat de nadere afspraak direct verband houdt met als het ware de

bel: 06-30 55 29 00

essentie van de huurovereenkomst, te weten het gebruik enerzijds en de betaCristel Meijer

ling van de huurprijs anderzijds. Op grond daarvan was de koper gebonden
aan de afwijkende afspraken!
Kortom, ga vooral op avontuur maar bereid je goed voor. Een gezond en met
recht vaardig 2021!

uwbedrijfscoach.nl

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

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

Creatief in
coronatijd
Ondernemers maken er het beste van
Het begon allemaal prima, maar uiteindelijk zullen we ons 2020 herinneren als een
van de donkerste jaren in de geschiedenis. Corona heeft enorm huisgehouden en
doet dat nog steeds, ook economisch. Ondernemers konden weinig anders doen dan
er het beste van te maken. Deze creatieve ondernemers vinden zo goed en zo kwaad
als het gaat hun weg in deze barre tijden.

Fontijn Vlees verkoopt nu ook vlees aan

weer op te pakken. Dat er op dit moment

Particulieren

particulieren

totaal geen perspectief is voor de horeca door

En dus verkoopt Fontijn Vlees nu van

Wim Fontijn van Fontijn Vlees, dat is

de oplopende besmettingen doet hem dan

woensdag tot en met zaterdag tussen 9 en

gespecialiseerd in vlees voor de horeca, heeft

ook serieus zeer, bijna letterlijk en zakelijk

16 uur aan particulieren. Het wordt Fontijn

geen zin in een huilverhaal. Dat het allemaal

zeker. Maar bij de pakken neerzetten doet

Vlees Cash & Carry genoemd. Hiervoor

niet makkelijk was is zonneklaar als je je

hij niet. Creatief als hij is, klopte hij bij de

is onder andere het bedrijf een beetje

je inkomsten normaal haalt uit de horeca.

gemeente aan met de vraag of hij vlees dat

verbouwd. Bij de entree staat de kassa en

“Moeilijk”, dat is wat hij erover kwijt wil en

normaal voor de horeca is bestemd aan par-

krijg je een winkelwagentje waarmee je

ook nog dat de tweede ‘horeca-lockdown’ er

ticulieren mag verkopen. Wim Fontijn zag dit

volgens het principe van eenrichtingsverkeer

steviger inhakt dan de eerste.

in Enschede en vond het een goed idee om

– coronaproof dus -in twee ruimtes langs

dit ook in Weesp op te zetten, om zodoende

een aantal goed gevulde koelmeubels loopt

omzet te maken.

met daarin natuurlijk vooral vlees, maar er

Niet bij de pakken neerzitten
Vooral hoopt hij de draad zo snel mogelijk

liggen ook (beperkt) vis en andere aan vlees
nr 12. | december 2020 | B2B Weesp
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gerelateerde producten, zoals kant-en-klare stamppotten. Fontijn haast

Afscheid

zich te zeggen dat dit vooral geen normale slagerij is. “Aan een onsje

Zij hebben daarom afscheid moeten nemen van een aantal medewer-

rosbief gaan we niet beginnen. Wij verkopen vlees dat we normaal aan

kers. Dat is ze niet in de koude kleren gaan zitten, maar in elk geval

de horeca verkopen en dat is ander vlees dan dat je bij een slager in een

kunnen ze nu door. Hun creatieve vondst is de autopuzzelrit, waarbij

winkelstraat aantreft.”

een gezin in de auto een puzzelrit maakt. Hier is onlangs als doorontwikkeling een kerstversie van gekomen (zowel voor particulieren als voor

Tomahawksteaks

bedrijven) en die is goed in de markt ontvangen. “Ongetwijfeld zullen

Hij heeft een paar voorbeelden. “Wij verkopen bijvoorbeeld toma-

we gaandeweg nog wel een paar leuke dingen bedenken en we blijven

hawksteaks, diamantbiefstuk en lamsracks. Verder hebben we ook een

hopen dat het niet te lang duurt, maar op deze manier gaan we het in-

uitgebreid wildaanbod en heel veel meer. Ach, de mensen moeten maar

richten en hopen we dat we als bedrijf verder kunnen”, zegt Patricia.

langskomen dan zien ze precies wat ik bedoel. Wij doen ook niet aan
bestellen via internet, want daarmee onderscheid je je niet.” Wel onder-

Voetballers op de golfbaan

scheidend is dat er slagers van Fontijn Vlees rondlopen die ook kok zijn

Gerhard van Galen van Golfbaan Weesp denkt altijd in oplossingen. Het

geweest (zie foto op pagina 8). Zij adviseren klanten over de beste ma-

antwoord op de vraag hoe Golfbaan Weesp door de crisis heen komt, is

nier om de producten te bereiden.

typerend: “We hebben gekeken naar de mogelijkheden en daarmee zijn
we aan de slag gegaan.”

Gourmetschotels

Voordeel voor de golfsport was, net als tennis, dat ze voor volwassenen,

Omdat gourmetten voor veel mensen vanzelfsprekend bij Kerst hoort,

anders dan bij veel andere sporten, al vanaf half mei weer open moch-

gaat hij ook daarmee beginnen. Gourmetschotels moeten wél telefo-

ten. “Het is wel schipperen geweest met het aantal mensen dat tegelijk

nisch besteld worden, twee dagen voordat je het wilt hebben. En net als

de golfbaan op mag, maar uiteindelijk snapt iedereen hoe de vork in de

alle vlees, bevatten ook de gourmetschotels alleen kwaliteitsvlees. “En

steel zit.”

alles is zeer scherp geprijsd. En als bonus kun je hier heel makkelijk en
gratis je auto parkeren. We hebben ruimte genoeg.”

Vrijetijdsbesteding
Een nadeel voor de ander is een voordeel voor Golfbaan Weesp: Van

Gemeco Fijnmetaal werkt aan treetje voor coronatesten

Galen merkte dat beoefenaren van andere sporten aan het zoeken

Bij Gemeco Fijnmetaal (dé specialist op het gebied van

waren naar een vrijetijdsbesteding met een balletje. “Er kwamen hier

spuitgietmatrijzen voor de kunststofindustrie en gietmatrijzen voor

bijvoorbeeld veel voetballers vragen naar de mogelijkheden om kennis

zamak- en aluminium producten) wordt momenteel onder andere

te maken met golf en daar hebben we op ingespeeld met aanbiedingen

gewerkt aan een matrijs voor, zoals directeur Gertjan Schep het

en advertenties. Golf is lekker buiten en gezond, dat brengen we aan de

omschrijft, ‘een treetje voor de reageerbuisjes van coronatesten.’ Schep

man. Daar hebben we veel profijt van gehad.”

vertelt dat het een redelijk ingewikkeld proces is. En dat komt niet omdat
Gemeco dit niet beheerst, maar omdat de opdracht is gekregen van

Hij kan het sterker vertellen: aan het einde van dit jaar loopt het beter

een klant van Gemeco die zelf ook matrijzen maakt, maar hiervoor geen

dan eind vorig jaar. En als de horeca nu nog open zou kunnen, zou het

capaciteit heeft. “Wij maken slechts één onderdeel van de complete

helemaal geweldig zijn.

opdracht en zijn halverwege ingestapt en dat is niet onze manier van
werken. In feite moet je het zo zien dat dit bedrijf capaciteit bij ons

Thuis bingo spelen met ‘t Helletje

inhuurt.”

De meeste horeca-uitbaters in Weesp nemen noodgedwongen hun
vlucht tot het afhalen of bezorgen van maaltijden en/of pakken uit met

Goed doorgekomen

speciale feestpakketten. In een aantal gevallen wordt samengewerkt met

Alles bij elkaar is Gemeco de coronacrisis goed doorgekomen. In het be-

andere lokale ondernemers. Een voorbeeld is het Proef Weesp Pakket

gin, ruim 9 maanden geleden alweer, was het even lastig, maar inmiddels

waarmee verschillende ondernemers samenwerken (zie pagina 4), maar

draait het bedrijf boven verwachting. “We gaan binnenkort uitbreiden

bijvoorbeeld Wispe Brouwerij biedt ook samen met de Groene Griffioen

met een nieuwe machine”, zegt Schep.

een pakket aan voor de Weesper kaasfondue. Aan creativiteit geen
gebrek, maar de meest creatieve van het stel is zonder twijfel Pieter Kors,

Fort Evenementen zoekt het in autopuzzelrit

eigenaar van café ‘t Helletje aan de Stationsweg. Het beste voorbeeld

Fort Evenementen is al eerder in de kolommen van dit blad

daarvan zijn de Home bingo’s die hij is gaan organiseren. Recent had

geportretteerd als een bedrijf dat zo goed en zo kwaad als het kan zich

hij de Helletje Home Sinterklaasbingo en op zondag 27 december pakt

door de coronacrisis weet heen te slaan. Omdat Fort Evenementen voor

hij wat dit jaar betreft nog één keer uit met de Helletje Home After

een belangrijk deel afhankelijk is van evenementen voor doorgaans veel

Christmas Bingo.

mensen (vooral bedrijfsfeesten) kelderde de omzet met 90 procent.
“Wij hebben hier normaal gesproken bedrijfsevenementen met
tientallen personen, zestig man is heel normaal, en het is simpelweg niet
reëel om te verwachten dat dat over een paar maanden weer in volle
omvang allemaal terug is” vertelden Patricia Nederbragt-Lammers en
Robert-Jan Nederbragt eerder.

Ongetwijfeld zijn er meer ondernemers die hun weg hebben
gevonden in de coronacrisis. Als u wilt dat we ook aandacht
besteden aan uw creatieve vondst of iets anders waarmee u de
coronacrisis het hoofd biedt, neem dan contact op met
Hans Peijs via e-mail Hans@entermedia.nl.
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Kansenkaart brengt visie ondernemers over bedrijventerreinen in beeld

Ondernemers
missen lijn in
gemeentelijk beleid
De gemeente werkt momenteel samen met ondernemersvereniging IVW en ondernemers aan
de Toekomstvisie Bedrijventerreinen. Daarvoor is de Kansenkaart, waarin de ondernemers
aangeven welke mogelijkheden én uitdagingen er zijn. Die is onlangs aan wethouder Astrid
Heijstee van Economische Zaken uitgereikt. Voor de gemeente is er de uitdaging om vertrouwen terug te winnen van de ondernemers, want die is weggezakt.

Er zijn gemeenten binnen de Gooi en Vecht-

lijke gelonk naar kantoren op het Van Houten

streek waar het beroerder gaat met het

Industriepark om die om te zetten naar ap-

bedrijfsleven dan in Weesp. Het is nog niet

partementen. Het is een ontwikkeling waar

bekend in hoeverre corona echt huishoudt

ondernemersvereniging IVW van gruwelt, of

onder de bedrijven, maar voor half maart dit

zoals het in de Kansenkaart wordt omschre-

jaar had Weesp een sterke economische posi-

ven: “Er zijn zorgen over de mate van func-

tie en tot nu toe valt het ook met corona mee.

tiemening zoals sportscholen, kinderopvang

“In 2010 was nog sprake van leegstand en mo-

en maatschappelijke voorzieningen op de

gelijke transformatie van de Nijverheidslaan.

bedrijventerreinen. Deze trekken bezoekers,

Nu is er nagenoeg geen leegstand, anders dan

met gevaarlijke situaties en overlastsituaties

frictieleegstand. De effecten van de corona-

tot gevolg. Ze missen lijn in het gemeentelijk

crisis zijn in het straatbeeld nog nauwelijks

beleid”, valt te lezen in de Kansenkaart.

zichtbaar”, staat in de zogeheten Kansenkaart
die moet leiden tot de Toekomstvisie Bedrij-

Verduurzamen

venterreinen.

De bedoeling van de Toekomstvisie Bedrijventerreinen is om ervoor te zorgen dat de positie

Transformeren

van het bedrijfsleven voor nu en de langere

Nu wil het geval dat er voorheen wél leeg-

termijn, dus ook na de fusie met Amsterdam,

stand was, met name kantoorruimte, en dat

wordt vastgelegd. Hier wordt over gezegd:

heeft ertoe geleid dat steeds nadrukkelijker

“De gemeente wil de bedrijventerreinen ver-

wordt gekeken om leegstaande bedrijfsge-

duurzamen, toekomstbestendig maken en het

bouwen te transformeren tot woningen en

vestigingsklimaat versterken omdat zij streeft

om op sommige terreinen nieuwe huizen te

naar een duurzame, gevarieerde economie.”

bouwen. Voorbeelden zijn de transformatie
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van de kantoren aan de Amstellandlaan, de

Cocreatie

vergevorderde bouwplannen van 113 wonin-

Ongetwijfeld heeft wethouder Astrid Heijstee

gen aan de Nijverheidslaan en het nadrukke-

van Economische Zaken hier zo haar gedach-

Vrijdag 11 december is de Kansenkaart door projectleider Floor Zwiers van de gemeente Amsterdam en Ingrid Kikkert en Reinier Mommaal van IVW overhandigd aan
wethouder Heijstee (vlnr).

ten over, maar om goed beslagen ten ijs te ko-

Vertrouwen terugwinnen

Impuls

men én om draagvlak te krijgen bij de onder-

Er moet overigens wel wat gebeuren om het

Volgens veel ondernemers kunnen de uitstra-

nemers, is er een aanpak bedacht waarin de

vertrouwen van de ondernemers jegens de

ling en voorzieningen van de terreinen een

term ‘cocreatie’ centraal staat. Nog nooit van

gemeente terug te winnen, want dat houdt

impuls gebruiken. Ze geven aan hier graag

gehoord? Dan is er deze uitleg: “Het op basis

niet over.

een steentje aan bij te willen dragen. Het opwaarderen van de openbare ruimte, zorgen

van de gedachten en opvattingen van de
stakeholders maken van een gedachtenroos,

Limiet bereikt

voor gemeenschappelijke voorzieningen en

doelen- en kansenkaart.” In minder wollig Ne-

Voor een aantal ondernemers is zelfs de limiet

(semi-)openbare ontmoetingsplekken, zijn

derlands komt het erop neer dat ondernemers

bereikt: “Sommige ondernemers investeren

vaak genoemde voorbeelden hiervan.

mogen meedenken over de toekomst van de

niet meer in hun panden vanwege de onze-

bedrijventerreinen, zodat ze ‘mede-eigenaar’

kerheid. Het gebrek aan vestigingslocaties in

In de Kansenkaart zijn de vier locaties

worden van de uitwerking. Voor de samen-

Weesp en de regio maakt dat enkele onder-

genoemd waar de bedrijven zich momenteel

stelling van de Kansenkaart zijn 20 bedrijven

nemers geen alternatief zien en principieel

concentreren: het stationsgebied, de

geselecteerd (een dwarsdoorsnede van alle

tegen transformatie zijn. Bij een deel van de

Nijverheidslaan, Van Houten Industriepark

type bedrijven en eigenaren), onder wie ook

ondernemers is er wantrouwen. De manier

en Bedrijventerrein Noord. Van elk gebied

niet-leden van de IVW

waarop de gemeente de afgelopen 10 jaar

worden de mogelijkheden benoemd.

met de bedrijventerreinen en ondernemers
Hoopvol

is omgegaan, heeft de indruk achtergelaten

Stationsgebied

Vraag is of er serieus rekening wordt gehou-

dat het college en de raad van Weesp de be-

Het stationsgebied is kansrijk om te functio-

den met de mening van de ondernemers. Dat

drijventerreinen kwijt willen en kiezen voor

neren als een schakel tussen de verschillende

zal blijken wanneer de Toekomstvisie Bedrij-

woningbouw met projectontwikkelaars als

stadsdelen (centrum, Weespersluis, de Nijver-

venterreinen klaar is, maar laten we het proces

belangrijkste partners. Er is onduidelijkheid

heidslaan). Hiervoor dienen de fietsers- en

het voordeel van de twijfel gunnen. Een zin

over uitbreidings-, herstructurerings- en inten-

voetgangersverbindingen tussen de verschil-

als “De Kansenkaart is zwaarwegend bij het

siveringsmogelijkheden en daarmee dus het

lende stadsdelen verbeterd te worden door

opstellen van toekomstige visies en plannen”,

toekomstperspectief voor ondernemers op

middel van extra verbindingen. De afwaarde-

klinkt hoopvol.

de Weesper bedrijventerreinen”, is een helder

ring van de Korte Muiderweg in

statement.
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de toekomst (op het moment dat de nieuwe

keer om het bedrijventerrein te verlaten. Het

Bedrijventerrein Noord

verbindingsweg achter Weespersluis langs ge-

realiseren van een extra route waardoor er een

De ondernemers op Bedrijventerrein Noord

reed is, wordt deze weg een landelijke 50 km/

‘lus’ ontstaat, is een kans om de bereikbaar-

zien vooral kansen het gebied duurzamer in

uur-route richting Muiden) maakt het kansrijk

heid te vergroten en problemen met vracht-

te richten. Hierbij wordt gedacht aan het toe-

om meteen ook de Stationsweg groener in

wagens die lastig kunnen keren te verbeteren.

voegen van groen in de vorm van beplanting
en het opwekken van duurzame energie door

te richten met meer comfort voor fietsers en
voetgangers. Het station krijgt in de Kansen-

Van Houten Industriepark

zonnepanelen. Een andere grote kans die de

kaart twee voorkanten, met aan de noordzijde

Het Van Houten Industriepark bestaat uit

ondernemers zien, is het goed organiseren

ook een echt stationsplein.

twee delen: het terrein van Abbott en het

van de ontsluiting van het gebied voor zwaar

overige meer openbare deel van het terrein.

verkeer. Het wordt verder als kansrijk gezien

Nijverheidslaan

De ontsluiting van dit laatste verloopt via de

om meer zogeheten verblijfskwaliteit te

De Nijverheidslaan heeft het in zich om te

Prinses Irenelaan waar nu een aantal scholen

creëren. Dit zou kunnen door aantrekkelijke

ontwikkelen tot een modern bedrijventerrein.

gevestigd zijn en waarvoor woningbouw/

plekken aan het water, aan de haven bij Aqua-

De uitstraling kan worden versterkt door de

transformatieplannen zijn. Deze plannen zijn

marin en langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De

kwaliteit van de openbare ruimte te verbete-

dicht bij een activiteit van Abbott (met een

bereikbaarheid van het gebied verbetert ook

ren, zowel qua groen als qua onderhoud. Ook

gevarencirkel) en de hoofdingang van de ves-

door betere busverbindingen en aantrekke-

de ontwikkeling van de braakliggende kavels

tiging. Het is een kans om een extra ontslui-

lijke fietsroutes.

voor bedrijvigheid kan bijdragen aan het ver-

ting voor het gebied te maken, waardoor de

beteren van de uitstraling van het gebied.

Prinses Irenelaan rustiger en veiliger wordt en

De verdere marsroute

meer geschikt als woongebied. Door verschil-

Deze Kansenkaart is nu door de ondernemers

Het beter benutten van de Vecht door ver-

lende bedrijven werd de kans gezien om het

aangeboden aan het college. Daarna zal het

blijfsplekken te realiseren aan het water is ook

gebied via het Abbottterrein te ontsluiten. Na

college een bestuurlijke reactie naar de raad

kansrijk om de uitstraling van het gebied te

vervolggesprekken met Abbott is gebleken

sturen. Uiteindelijk beslissen het college en de

vergroten. In dit kader is het ook een kans een

dat dit om meerdere redenen niet mogelijk

raad wat daadwerkelijk in beleid wordt omge-

centraal plein aan de Vecht te realiseren met

is. Abbott gaat in een vervolgtraject graag in

zet en op welke manier.

ruimte voor horeca. De doodlopende wegen

gesprek met de bedrijven op het Van Houten

in het gebied maken het lastig voor vrachtver-

Industriepark.
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Marith Huijsman

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

Vragen over Covid-19
Ik vermoed dat mijn werknemer mogelijk Covid-19 heeft: mag ik hun
temperatuur opmeten en/of hen testen op het coronavirus?
Nee, als werkgever mag je geen medische gegevens van jouw personeel verwerken. Je mag jouw werknemers – op grond van de privacywetgeving – niet
zelf testen of hun temperatuur opmeten.
Echter, als werkgever heb je de plicht om voor een veilige werkomgeving te
zorgen. Wij merken dat veel werkgevers daarom met deze plicht voor een veilige werkplek ‘worstelen’. Wat kan en mag je als werkgever nu wel?
Je mag een werknemer met verkoudheidsklachten vragen of hij zich laat
testen op Covid-19.
Vanuit overheidswege is er een dringend advies om je te laten testen, maar
het is geen verplichting. Weigert de werknemer een test af te nemen, dan
kun je geen sancties opleggen. Het is wel verstandig om contact met de bedrijfsarts op te nemen. Een werknemer dient redelijke voorschriften van de
bedrijfsarts op te volgen. Wil je dat de werknemer een sneltest ondergaat, dan
zijn de kosten voor jou als werkgever
Zorg ervoor dat de werknemer voor zover dat mogelijk is, zeker totdat de
testuitslag er is, thuiswerkt. Is werken vanuit huis niet mogelijk dan heeft de
rechter uitgemaakt dat het loon dient te worden doorbetaald.
Vraag aan jouw werknemers een mondkapje te dragen
Werken jouw werknemers niet in een openbare publieke ruimte dan zal het
afhangen van de situatie of je hen kunt verplichten een mondkapje te dragen.
Een werknemer mag niet zomaar een dergelijke instructie naast zich neerleggen. De mondkapjes dien je wel gratis aan jouw werknemers te verstrekken.
Zorg dat je het besluit tot een mondkapjesplicht neemt conform de arbeidshygiënische strategie (zie voor meer informatie: www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbeidshygienische-strategie). Heb je een OR of een PvT, dan hebben
zij instemmingsrecht: betrek hen tijdig bij jouw besluit.
Coronaprotocol en sancties
Het RIVM heeft instructies gegeven hoe met contacten op het werk en klanten om te gaan (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/
ondernemers-en-bedrijven/protocollen ). Alle werkgevers dienen deze instructies van het RIVM te volgen. Zorg ervoor dat de instructies in alle talen
van uw werknemers beschikbaar zijn, zodat zij ze goed begrijpen.
Een goed coronaprotocol kan je ook helpen. Dan kun je – als werknemers bijvoorbeeld consequent de anderhalvemetermaatregel negeren, geen handen
wassen, zich niet houden aan de verplichte looprichting – jouw werknemer
sanctioneren, bijvoorbeeld door de loonbetaling te stoppen of een officiële
waarschuwing te geven. Het stelselmatig niet in acht nemen van de coronamaatregelen zou kunnen leiden tot een ontslag op staande voet.

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

Oud

Peppi en Kokki moesten
wijken voor woningbouw
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-

Het is tegenwoordig ondenkbaar dat een benzinestation vlak bij woningen staat.
Toch was dit jarenlang het geval in Weesp, en in heel veel andere gemeenten
trouwens ook. Meest opvallende was de pomp aan de Nieuwstraat, bij garage Knol,
in het pand waar nu de synagoge is gevestigd. Maar dit Fina-pompstation aan de
Industriehaven Weesp heeft ook decennialang bestaan. Toegegeven, aan de ene
kant stonden geen woningen. Daar was eerst land en daarna de industriehaven.
Maar in de jaren zestig zijn de flats aan de Keulsevaartstraat gekomen en de
bewoners keken toch jarenlang uit op het benzinestation.

ren, vinden wij leuk. Wij staan daar zeker
De meest kleurrijke geschiedenis die te herlei-

zouden zich hieraan schuldig hebben gemaakt,

den is tot dit beeld is die van de industriehaven.

maar op één ‘op heterdaad’ na (begin jaren ze-

Even een mailtje met één of meerdere

De aanleg – tegelijkertijd zandwinning voor

ventig) kon er niks worden bewezen. Hoe dan

foto’s van de situatie vroeger en die van

het uitbreidingsplan Hogeweij – begon in juni

ook, de haven stonk enorm. De gemeente liet

nu (maar die laatste kunnen wij ook

1963 en eindigde in maart 1967. De haven werd

beluchters plaatsen en toen dat niet voldoende

maken, geen probleem) en het liefst een

in 1966 aangesloten op Smal Weesp en zorgde

bleek werd er een deklaag over het slib aange-

opzet van de tekst zoals u die wilt en wij

daarmee voor een rechtstreekse verbinding tus-

bracht.

zorgen dat ook uw bedrijf laat zien dat

sen industrieterrein Noord en het Amsterdam-

het diepe wortels heeft in de samenle-

Rijnkanaal. De haven is echter nooit tot wasdom

Aquamarin

ving van Weesp.

gekomen. De circa dertig meter diepe haven

Uiteindelijk werd besloten de haven te bebou-

slibde al vrij snel dicht. Over waar dat slib van-

wen. In december 1991 ontvouwde Bouwfonds

daan kwam, deden verschillende verhalen over

de plannen voor ‘Aquamarin, opvallend wonen

illegale lozingen de ronde. Meerdere bedrijven

op het water’, een complex met 112 woningen

voor open.

Mailen kan naar Hans@entermedia.nl.
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Nieuw

en 50 ligplaatsen rond de Weesper industrie-

Kortom: halleluja alom. Maar toen was daar

niet gevaarlijk was voor de volksgezondheid.

haven. Het ontwerp kwam van het Rotter-

de advocaat van rederij Tisset. De reder had

De gemeente en de kopers waren opgelucht,

damse architectenbureau Tuns & Horsting en

in de haven vanuit een gedoogbeleid diverse

maar het woord ‘gifhaven’ bleef nog lange tijd

behelsde een cirkelvormig wooncomplex met

schepen liggen (op een van de boten van Tis-

hangen.

een diameter van 190 meter, met daar dwars

set werden jarenlang tv-opnames gemaakt

doorheen een steiger. Binnen een half jaar

van het duo Peppi en Kokki) en die moesten,

Sempel

waren 99 van de 112 woningen verkocht voor

net als enkele woonboten, wijken voor de

Het pand rechtsvoor was jarenlang eigendom

bedragen tussen de 270.000 en 400.000 gul-

woningbouw. De rederij ageerde tegen dit

van Taxicentrale Sempel, dat later overging

den. Het nieuwbouwproject was vooral in trek

gedwongen vertrek en maakte daarnaast ook

in Taxicentrale Weesp/Muiden. Dit taxibedrijf

bij liefhebbers van water en/of watersport.

bezwaar tegen de bouw van Aquamarin.

was jarenlang eigenaar van de familie Sempel

In haar nopjes

Vervuilde grond

taxicentrale in Muiden en bepaalde jarenlang

De gemeente Weesp was in haar nopjes

Dat tweede bezwaar verstevigde de jurist met

het taxibeeld in de gemeente. In 2012 kreeg

met het nieuwbouwplan. De verkoop van

een rapport dat hij ergens had opgeduikeld:

het bedrijf echter de eerste zware klap toen

de grond bracht twee miljoen gulden in het

er zou benzo(a)pyreen in de vervuilde haven-

het het leerlingenvervoer in de gemeente

laatje, gaf een impuls aan de verrommelde

bodem zitten. De rechter ging daar niet op

Weesp kwijtraakte. De aanbesteding werd ge-

omgeving en voorzag in de behoefte aan

in en oordeelde dat de bouw kon doorgaan,

wonnen door Oostenrijk Touringcars uit Die-

koopwoningen in het duurdere segment.

maar de landelijke pers had er al lucht van

men. Desondanks hield het taxibedrijf keurig

(Gert en Anton), ging daarna fuseren met de

gekregen. Met grote onrust

stand binnen de gemeente, tot 2017, toen het

als gevolg, zeker onder de ko-

bedrijf failliet werd verklaard.

pers. Er bleek inderdaad een
onderzoek te bestaan waarin

Rijk Vos

een verhoogde concentratie

Het pand was jarenlang eigendom van Rijk

van de kankerverwekkende stof

Vos, die geen enkele haast maakte met de

werd genoemd, maar volgens

verkoop, totdat het vorig dan toch werd ver-

Bouwfonds stond het gehalte de

kocht. Wat de plannen zijn met het pand is

woningbouw niet in de weg. De

niet bekend.

kopers drongen echter aan op
nadere onderzoeken. Uit kostbare diepteboringen bleek later
dat de mate van verontreiniging
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Wij wensen u fijne
feestdagen en een
gezond nieuwjaar!

Viks vloeren
Provincialeweg 11A
1108 AA Amsterdam
www.viksvloeren.nl
0294-418693

Wij wensen u
mooie feestdagen
en een
gezond 2021!
SPAR Veldt

Mr. C. Kooimancentum 19
1383 ED Weesp 0294 410 185
weesp.spar.nl

Wij wensen u
fijne feestdagen
en een kleurrijk
2021!

Wij wensen u
gezellige kerstdagen en
een gezond en rechtvaardig
nieuwjaar.

De medewerkers van Notarisweesp
Van Elten Van de Griend
Van Houtenlaan 14 Weesp

Wij wensen u een
succesvol 2021
Ook in het nieuwe jaar
staan we weer graag
voor u klaar.
Streefkerk Makelaars & Assurantiën,
Weesperweg 2-a, 1398 XD Muiden
Telefonische info 0294 - 26 13 92,
E info@streefkerk.com

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.
Te bestellen via ProefWeesp.nl

Marc Smit is een van de ondernemers die aan het woord komen in de documentaire.

Documentaire ‘Blik op Weesp’

In opdracht van de gemeente Weesp is een documentaire
over Weesp gemaakt. Hierin komen verschillende inwoners,
ondernemers en anderen aan het woord over de toekomst
van Weesp. Wat vinden zij aantrekkelijk of juist minder
aantrekkelijk aan Weesp en hoe zien zij de toekomst voor
zich. Aan het woord komen o.a. Jonathan Sas (Nelis’ IJssalon),
Marc Smit (Smit & Zn) en Cees Pfeiffer (Historische Kring
Weesp).
De documentaire is onderdeel van het vaststellen van de Omgevingsvisie waar momenteel door verschillende partijen aan wordt gewerkt.

Mail voor meer informatie naar
info@proefweesp.nl

Het geeft de gemeente antwoord op de vraag: wat voor stad willen
we zijn? De gemeente Amsterdam is straks gehouden aan de daarin
gestelde eisen en uitspraken.

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

Www.tertium.nl/portfolio/documentaire-blik-op-weesp-omgevingsvisie/

Het was een bijzonder jaar
Een jaar waarin het coronavirus iedereen, zowel privé als zakelijk, in zijn
greep had en persoonlijke contacten tot een minimum beperkt waren.
Een jaar waarin de IVW nauwelijks in de gelegenheid is geweest fysieke
bijeenkomsten te organiseren en het onzeker is wanneer we wél weer
met elkaar samen kunnen komen.
Dit jaar heeft bewezen dat onze ondernemers een sterke basis hebben,
creatief omgaan met tegenslagen, kansen en mogelijkheden oppakken
en nog steeds met optimisme kijken naar de toekomst.

De toekomst start met 2021
Het jaar waarin wij denken dat het beter zal gaan en we je weer
persoonlijk kunnen treffen tijdens een borrel of businessclub. Het
jaar waarin we weer nieuwe leden ontmoeten om onze vereniging te
versterken. Het jaar waarin we als Weesper ondernemers nader komen
tot (zakelijk) Amsterdam. En het jaar dat de IVW wederom klaar staat
voor haar leden en jullie belangen behartigt daar waar mogelijk.

Het bestuur van de IVW wenst iedereen fijne en
veilige feestdagen. Graag tot ziens in 2021!
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

Hartelijk dank!
Beste Weespers,
Wat geweldig! Ons schitterende onderkomen, de Laurentiuskerk,
heeft de Arie Keppler Publieksprijs gewonnen. Een fantastische waardering.

Heel hartelijk dank voor al jullie stemmen!
Daar zijn we supertrots op!
Het onderstreept weer eens hoe enthousiast u bent over het behoud,
het herstel en de nieuwe inrichting van de Laurentiuskerk. In de afgelopen
maanden hebben wij op vele manieren complimenten, steun en andere
lieve reacties mogen ontvangen. Ook daarvoor heel hartelijk dank!
Dit alles geeft ons een extra stimulans om door te gaan met onze activiteiten,
al is dat op dit moment soms aangepast of beperkt. Maar… wij houden vol en
hopen dat u dat ook doet. Want de dag dat we in Weesp weer allemaal het
normale leven kunnen oppakken komt steeds dichterbij.

Wij dragen de prijs vol trots op aan de veel
te vroeg overleden Janton Stork.

D E PR I J S

D E UI T R EIK IN G

De Arie Keppler Prijzen
beslaan een breed
terrein van architectuur,
stedenbouw, en
erfgoed.

De prijzen zijn 26 november uitgereikt tijdens
een evenement op YouTube, live vanuit het
proeflokaal van Wispe in de Laurentiuskerk.

Ze worden tweejaarlijks
uitgereikt door een
vakjury in opdracht van
MOOI Noord-Holland,
een onafhankelijke
adviesorganisatie.

De Weesper ondernemer Cees van Vliet
herstelde, restaureerde en transformeerde
de Laurentiuskerk volgens het ontwerp van
Architectenbureau Stork & Albrecht. Ook de
door brand verwoeste spits werd hersteld.

Daarnaast is er een
publieksprijs, waarvoor
de Laurentiuskerk werd
genomineerd door de
Gemeente Amsterdam
(Weesp).

HE T V ER H A A L

HE T PR O JEC T

De transformatie plus de geschiedenis
van bierbrouwers en jeneverstokers staat
aansprekend beschreven in het boek ‘Van de
kerk naar de kroeg’, dat o.a. te koop is bij Pezzi
Pazzi en de Wispe bierwinkel (bij de kerk).

THE

CLOCK

TOWER

A ROOM WITH A VIEW

