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Vo r m g e v i n g
Ems Willems

die fotograaf Brian Elings maakte op
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uw publicaties in dit
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terreinen tegen. Oud, leeg, verwaar-
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Nieuws van de IV W

panden en terreinen zijn (die natuur-

IVW BussinesClub in het

lijk snel opgeknapt moeten worden),

stadhuis

want dat weten we nu wel. Maar het
valt juist des te meer op hoeveel
mooie, verzorgde, opvallende en eigentijdse bedrijfspanden je in Weesp
op een rijtje kunt zetten. Ugly detoneert, maar good domineert. En dat is

Meld het ons!

helemaal niet bad.

Stuur uw persbericht,
nieuwsbrief of suggestie naar

André Verheul

info@b2bweesp.nl of

hoofdredacteur B2B

Fijnvandraatlaan 2a,
1381 EW Weesp.
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Gemeente Weesp pakt
zaken op Nijverheidslaan
toch anders aan

Weesper wijnspecialisten, winkeliers en het

B&W willen de zaken op de Nijverheidslaan toch anders

WeesperNieuws hebben zich geprofileerd

aanpakken. Geen transformatie in één keer, maar

met een nieuw evenement: de Weesper

een stapsgewijze en gedeeltelijke omvorming van

Beste B2B...
Van: Weesper Wijnleveranciers en
ondernemers

Wijnproeverij. Tijdens de koopzondag konden

bedrijventerrein naar woonwijk. Waarbij het goed mogelijk

in tien uiteenlopende winkels twee wijnen

is dat het eindresultaat uiteindelijk een mix van wonen,

worden geproefd die waren geleverd door

werken en waterrecreatie wordt.

de Weesper wijnleveranciers Gall & Gall, Kaas
& Zo, Slijterij Overmars, Pronk Juweel en

In de Structuurvisie Bedrijventerreinen staat dat de Nijverheidslaan op

Miranda Beems wijnimport. De wijnen werden

termijn moet transformeren naar een woongebied. Een ambitieus plan dat

ingeschonken en van uitleg voorzien door

in deze economisch krappe tijden niet van de grond komt. Ontwikkelaar

sommeliers, leerlingen van Hotelvakschool

Dura Vermeer kwam niet tot een haalbare exploitatie en trok zich terug

ROC Amsterdam. De klanten proefden de

uit het project. Door slechts een deel van het plan op te pakken, wordt

wijnen en lieten hun oordeel achter op een

het project makkelijker te realiseren, zo verwachten B&W. Het college

scoreformulier. Zo kwam van elke wijnspecialist

stelt daarom aan de gemeenteraad voor om sommige stukken aan de

de lekkerste wijn uit de bus. Deze worden als

Nijverheidslaan al te bestemmen voor woningbouw. Dat gaat dan vooral

‘winnaars van de Weesper wijnproeverij’ extra

om de braakliggende gronden en het perceel van de voormalige Renault-

gepromoot in de winkel. Een zéér geslaagd

garage aan de waterkant (in eigendom van de gemeente). Dat maakt

evenement dat zeker voor herhaling vatbaar is.

het mogelijk om op kleine schaal woningbouw te realiseren. Wethouder
Zierleyn van Economische Zaken liet weten dat er aan de Nijverheidslaan

Ook iets leuks te melden?

ook een nautische hoek zou moeten komen met bedrijven en wellicht ook

Stuur naar info@b2bweesp.nl

woningen die een directe relatie met het water (de Vecht) hebben.
Deze aanpassing betekent dat de bestaande bedrijven kunnen blijven aan
de Nijverheidslaan, in elk geval voor een langere periode. “We richten ons
eerst alleen op het braakliggende deel en de panden die al door de gemeente zijn aangekocht. De rest van dit bedrijventerrein laten we voorlopig
zoals het is. Daarmee geven we de bestaande bedrijven zekerheid. Zij mogen daar blijven”, aldus de wethouder. Dat klinkt als goed nieuws voor de
bedrijven die niet happy waren met de gerezen onzekerheid rond hun vestigingslocatie. De voorgenomen transformatie tot woonwijk was weliswaar
weinig concreet, maar hing voor een aantal bedrijven wel hinderlijk boven
de markt. Bovendien bleek het verhuizen van bedrijven naar bijvoorbeeld
bedrijventerrein Noord veel makkelijker gezegd dan gedaan. Ook in de
nieuwe aanpak is nog niet helemaal precies duidelijk hoe de Nijverheidslaan er over twintig jaar uitziet, maar de ergste onrust bij de betreffende
bbedrijven is nu verdwenen. Voor de herontwikkeling van de braakliggende
gronden wordt het oude plan voor de woonwijk nog wel als leidraad gebruikt. Ook toen was daar al een nautisch kwartier bedacht met bedrijven
die gericht zijn op watersport. In de raadscommissie is de aanpassing door
een ruime meerderheid goed ontvangen.
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Gouden Gazelle
voor succesvol SolarClarity

Burgemeester
op bezoek bij
Cynax

B2B-dagen
lopen voller
en voller

Het Weesper bedrijf SolarClarity heeft

Het bedrijfsbezoek van afgelopen

Als het om netwerkmogelijkheden

een ‘Gouden Gazelle’ gewonnen, een

maand bracht de delegatie van de

gaat, begint 2014 goed. Op 22 en 23

prijs van het Financieele Daglad voor

gemeente en de IVW bij Cynax op het Van

januari zijn er de Weesper B2B-dagen.

bedrijven met de grootste omzetgroei

Houten Industriepark. “Het was voor

in de periode 2010-2012.

iedereen heel geslaagd.”

De importeur en groothandel van zonnepanelen

Cynax verbetert processen bij bedrijven en

beursuitgave waarin een uitgebreide vooruitblik

zag de omzet volgens het FD in de afgelopen

andere organisaties volgens de uitgangspunten

op deze netwerkbeurs staat, plus een nadere

drie jaar verzevenvoudigen. Daarmee

van Six Sigma, een managementstrategie

kennismaking met de deelnemende onderne-

presteerde SolarClarity het beste in de categorie

waarmee zo veel mogelijk fouten uit de

mers. Deze beursuitgave verschijnt in januari. Er

‘midden’ (omzet van 2 miljoen euro tot 30

keten van activiteiten worden gehaald. En

zijn al meer dan dertig ondernemers die aan de

miljoen euro) in de provincie Noord-Holland.

dat sprak ook de burgemeester erg aan,

B2B-dagen deelnemen. Daar zijn grote en kleine

Peter DeSmet en Irmelin Waalkens begonnen

vertelt Hawre Rahimi van Cynax. “Ook voor

bedrijven bij, zzp’ers, starters en bedrijven die al

hun onderneming vijf jaar geleden vanuit de

een gemeente is efficiëntie een belangrijk

heel bekend zijn in Weesp en (nog steeds) graag

overtuiging dat duurzaam ondernemen en geld

onderwerp.” Burgemeester Horseling was

andere Weesper bedrijven willen ontmoeten om

verdienen prima samengaan. Een belangrijk

er samen met wethouder Christian Zierleyn,

misschien wel zaken mee te doen. De netwerk-

onderdeel van het succes is dat SolarClarity

bedrijfscontactfunctionaris Glenn Janssen en de

beurs zal ongedwongen van sfeer zijn en wor-

de zonnepanelen uit de alternatieve hoek en

IVW-bestuurders Wim Zagt en Cor van der Poel.

den voorzien van extra’s zoals een netwerkdiner.

de subsidiesfeer trekken. “Zonnestroom is

Voor het gezelschap deze keer geen rondleiding

Ook meedoen? Neem contact op met Myrna Bos

financieel aantrekkelijk. Vooral bij particulieren

in een fabriek, maar een presentatie en de

voor meer informatie: myrna@entermediabv.nl

komt de boodschap door, ze merken het

mogelijheid om veel vragen te stellen. Daar

of (0294) 410333.

direct in hun portemonnee”, zei DeSmet in het

werd dan ook volop gebruik van gemaakt.

In de vorige edities van B2B stonden we al stil
bij dit evenement. Onze redactie werkt aan een

september-nummer van B2B.

Eperium bouwt
websuper
Hoogvliet
Eperium uit Weesp brengt de regionale

‘Winkelcentrum opknappen’
De Maatschap Hogeweij wil

supermarkt. De raadscommissie besprak dit on-

Winkelcentrum Hogeweij komend jaar

derwerp, waarbij volgens Janmaat geen volledig

een dure en hoognodige opknapbeurt

beeld van de situatie ontstond: “Ik heb al een

geven, maar dan moet de gemeente

jaar lang regelmatig contact met de gemeente

Weesp snel duidelijk zijn over de

over het opknappen, er is een voorlopig ont-

toekomst van het gebied.

werp. Ik had verwacht dat wethouder Zierleyn
dat zou meedelen, maar hij bleef stil. Daarnaast

supermarktketen Hoogvliet online. Eind
november ging deze websuper open.

Dat stelde Berry Janmaat van de Maatschap op

gaf wethouder Van der Hoeven een naar mijn

Radio Weesp. De Maatschap is de eigenaar van

mening eenzijdig beeld door alleen argumenten

“Dagelijks online boodschappen doen is een

het winkelcentrum. “Het is onverantwoord dat

voor verplaatsing op te noemen”, aldus Janmaat.

van de meest complexe productgroepen, door

wij enkele miljoenen willen investeren terwijl

met name het leveren van verse, gekoelde en

de gemeente nog geen keuze heeft gemaakt

Wethouder Zierleyn reageert door te zeggen dat

bevroren producten”, meldt Daniëlle Robben

welke kant ze op wil.” De onvrede bij Janmaat is

hij de voortgang van het opknapplan regelma-

van de websuper namens Eperium. Een be-

begonnen bij een passage in het concept van de

tig rapporteert aan de raad en dat de Maatschap

langrijk onderdeel is de zoekfunctie waarmee

Structuurvisie 2030. In dit toekomstdocument

weet dat er in december een besluit over de

eenvoudig op gezonde, biologische en fairtra-

staat dat het winkelcentrum in Hogewey beter

structuurvisie valt.

deartikelen kan worden gezocht.
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VAN LONKHUIZEN
m a k e l a a r s

Wijst u
de weg in
Weesp

Grootformaat

posters en banners
Mooi gepresenteerd in een rollup- systeem, wandframe of lichtbak.

Heeft u een presentatie of wilt u uw stand extra aankleden? Dan is een
roll-up systeem of een mooi gepresenteerde poster in een wandframe,
een flexibel, snel en mooi hulpmiddel.

www.vanlonkhuizen.nl

Ruitenbeek Weesp
Ruitenbeek Weesp bv
Bloemendalerweg 14
1382 KC Weesp
Postbus 40, 1380 AA Weesp

specialisten in bedrijfshuisvesting

teveel
naar rechts

teveel
naar links

slecht
rugcontact
onder

slecht
rugcontact
boven

op het puntje
van de stoel

onderuit
gezakt

The Smart Chair
that touches you!

T 0294 - 413850
F 0294 - 415199
info@drukkerijruitenbeek.nl
www.drukkerijruitenbeek.nl

goede
houding

Procility
Flevolaan 19 B/C
1382 JX Weesp
T: 0294-25 61 00
F: 0294-48 48 62
E: info@procility.nl
I: www.procility.nl

Eén aanspreekpunt
Tijdens de IVW BusinessClub op 12
november konden we al kennis

H

et hebben van één aanspreekpunt bij de

om op het bedrijventerrein Noord tientallen

gemeente was een langgekoesterde wens

bomen te planten. Dat komt de uitstraling van

maken met Glenn Janssen, de

van bedrijvenvereniging IVW. Maar ook bij de

het terrein ten goede. De gemeente kan de

bedrijfscontactfunctionaris van de

gemeente zelf zijn ze blij met hem, zegt Janssen.

bomen echter niet kwijt op gemeentegrond,

gemeente Weesp. Met zijn aanstelling is

“Binnen de gemeentelijke organisatie is het

dus wordt gevraagd op welke bedrijfsgrond ze

er bij de gemeente één aanspreekpunt

ook niet altijd duidelijk wat bedrijven precies

mogen staan. “Daarmee heb ik al meteen mooie

gekomen voor het bedrijfsleven.

willen. Bovendien heeft een aanvraag vaak

contacten opgebouwd. Als ik bij zo’n bedrijf

“Daar was ook bij de gemeente grote

raakvlakken met meerdere afdelingen. Ik zorg

binnenstap, hoor ik meteen tien verhalen,

behoefte aan.”

nu voor een centrale coördinatie daarvan, dat is

positief en negatief. Daar kan ik vervolgens

voor iedereen prettig.” Wat helpt is dat Janssen

weer wat mee. Eigenlijk kunnen bedrijven

feeling heeft met wat er speelt bij bedrijven en

bij mij terecht met alles wat de gemeente

begrijpt hoe een ondernemer zijn zaken graag

aangaat. Ik stuur het vervolgens door naar de

voor elkaar heeft en krijgt. “Mijn functie past in

juiste afdeling(en) en hou steeds een vinger

het vergroten van de toegankelijkheid van de

aan de pols. Dat laatste is natuurlijk ook heel

gemeente. Zo kunnen we uiteindelijk ook bij

belangrijk.”

het beleidmaken al rekening houden met de

De bedrijfscontactfunctionaris heeft uiteraard

wensen van het bedrijfsleven.”

ook regelmatig contact met de IVW. Van beide

Janssen is 31 jaar en studeerde commerciële

kanten wordt er nu al gesproken van een goede

economie en communicatiewetenschappen.

wisselwerking. Verder ziet Janssen zijn nieuwe

Hij komt over van de communicatieafdeling

job ook als een promotionele functie. “We willen

van de gemeente Weesp. Hij is dus nu officieel

de stad goed verkopen, zowel bij huidige als

Profiel

‘bedrijfscontactfunctionaris’. “Misschien een

nieuwe ondernemers. We willen graag laten zien

G e m e e n t e We e s p

tikje oubollige benaming, maar het geeft wel

wat we doen voor ondernemers. We doen veel,

Glenn Janssen

precies aan wat mijn taak is, dus laten we het

maar nog niet alles is voldoende bekend. Ik kan

bedrijfscontactfunctionaris

zo maar blijven noemen.” Eén van de eerste

ook op dit vlak op allerlei manieren bijdragen.

gjanssen@weesp.nl

opdrachten waarmee Janssen in deze functie

Zo zal de gemeente zich presenteren tijdens de

(0294) 491 203

aan de slag ging, is het bomenplan. Er is geld

B2B-dagen in januari.”
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snel goede
mensen nodig?
ik regel ‘t
U wilt kunnen inspelen op bijvoorbeeld piekdrukte, ziekte of verlof. Door mijn contact met
ondernemers in het MKB weet ik uit ervaring
waar het in zo’n situatie om draait: kwaliteit,
snelheid en gemak. Of u nu tijdelijk extra
mankracht zoekt of een nieuwe vaste medewerker, ik regel het.

good
to know
you

Wilt u ook dat alles met één telefoontje
goed komt? Bel ons dan voor een afspraak.
Want die extra werkzaamheden of vacature
komen altijd onverwacht. Als wij elkaar
persoonlijk kennen, weet u straks zeker:
Randstad MKB regelt ‘t.

Randstad
MKB<plaatsnaam>
Randstad MKB
<straatnaam1008
+ nummer>
Bijlmerplein
1234 AB <plaatsnaam>
1102
ML
Amsterdam
Zuidoost
012-3456789
020-56
59 000
naam.achternaam@nl.randstad.com
www.randstad.nl/mkb

Als specialist in kwalitatief hoogwaardige LED verlichting
systemen kunnen wij u geheel vrijblijvend een advies
uitbrengen en inzicht geven in de besparingen die u
met LED verlichting kunt realiseren.
Ervaar hoe u in vergaderruimtes, kantoren, entree
en magazijnen gemiddeld 50% kunt besparen op uw
energiekosten met dezelfde lichtopbrengst en uitstraling
(in magazijnen en bijv. showrooms is dit zelfs al mogelijk
door enkel de lichtbron te vervangen).

Bent u geïnteresseerd dan
kunt u ons vinden op adres:
Zuiderzeelaan 97
1382 JV Weesp
Tel: +31 206142801
Mail: info@boemans.com

Column
Maritt van Gerwen
JAN © Accountants &
Belastingadviseurs

Je opdrachtgever gaat failliet,
wat nu?
Helaas komt het de laatste tijd te vaak voor. Je hebt een mooie
opdracht, gaat aan het werk en levert jouw goederen of diensten af.
Daarna stuur je de factuur en ineens blijkt jouw opdrachtgever failliet
te zijn verklaard. Heel vervelend, maar soms kun je nog iets doen om je
positie te versterken of je goederen terug te krijgen.
Vordering indienen bij de curator
In het geval van een faillissement verliest de gefailleerde het

oor
Ook v ijf!
dr
uw be

beheer over zijn vermogen. Alleen de curator mag nog namens de
gefailleerde handelen. Als je een vordering hebt, dan kun je deze ter
verificatie indienen bij de curator. Vaak zal echter blijken dat bepaalde
schuldeisers voorrang hebben (bijvoorbeeld de werknemers of de
bank) en dat er voor schuldeisers zonder voorrangsrecht weinig tot

Wij verzorgen ook:

niets overblijft. Desondanks valt het aan te raden om je vordering in
te dienen bij de curator. Dit kan door het sturen van een brief met
bewijsstukken van de vordering, bijvoorbeeld de facturen.

10.045 165x235 Leaflet_Export.pdf

20-05-2011

10:15:22

Zekerheden en mogelijkheden
In sommige overeenkomsten of algemene voorwaarden staan
zekerheidsrechten opgenomen waar je in het geval van een
faillissement van de afnemer/opdrachtgever nog steeds een beroep op
kunt doen, zoals een eigendomsvoorbehoud, pandrecht of borgtocht.
Daarnaast zijn er ook een aantal wettelijke zekerheden waar je
mogelijk een beroep op kunt doen. Bijvoorbeeld verrekening (tenzij dit
contractueel is uitgesloten), retentierecht of het recht van reclame.
Het retentierecht laat zich het makkelijkst uitleggen door middel van
een voorbeeld: de garagehouder die een auto in zijn garage heeft
staan terwijl de rekening voor de reparatie nog niet is betaald, mag
zich erop beroepen dat hij de auto pas afgeeft nadat de curator de
rekening heeft betaald.
Het recht van reclame is het recht van de verkoper van een roerende
zaak (bijvoorbeeld een product of goed) om de zaak terug te vorderen
indien de koopprijs niet betaald is. Zo heeft bijvoorbeeld een
garagehouder die een auto heeft verkocht en geleverd terwijl na de
levering blijkt dat de koper failliet is verklaard nog voordat deze de
koopprijs heeft voldaan, de mogelijkheid om een beroep op het recht
van reclame te doen en de auto op te eisen.
Wat te doen als de curator nakoming verlangt?
De curator is ook bevoegd om nakoming te verlangen van
overeenkomsten die vóór het faillissement zijn gesloten. Doorgaans
zal de curator dit alleen doen als dit gunstig is voor de boedel. Als de
curator nakoming verlangt, kun je zekerheid van de curator verlangen
voordat je aan het werk gaat of goederen levert.

IVW-voorzitter Wim Zagt ondanks enkele teleurstellingen positief over Weesper bedrijfsleven

Zin in 2014
Foto: Brian Elings
Tekst: André Verheul

Wim Zagt is voorzitter van bedrijvenvereniging IVW. Hij blikt terug
en vooruit aan de hand van acht steekwoorden. Voornaamste
conclusie: ondanks enkele teleurstellingen staat het Weesper
bedrijfsleven er heel positief op.

Profiel
IVW
Bedrijvenvereniging Weesp, Muiden e.o.
Postbus 106, 1380 AC Weesp
info@ivw-weesp.nl
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Samenwerking gemeente

als Smit en Zoon voor Weesp behouden blijft. Er

samenwerking binnen Gooi en Vechtstreek. De

“We hebben een goed contact met de

moet aan de Nijverheidslaan natuurlijk nog wel

regionale ontwikkelingsmaatschappij iLocator

gemeente. We staan open voor elkaar en we

steeds iets gebeuren aan de infrastructuur en

doet daar goed werk, zoals het realiseren van

bereiken daardoor ook dingen. Dat is meer dan

uitstraling.”

het regionale bedrijfsloket. Mogelijk kan de IVW
een brug slaan door bijvoorbeeld iLocator ook

menigeen denkt. In die zin is het opvallend dat
de gemeente Weesp in een onlangs gehouden

Regio

te laten meekijken in het gebied van Stichtse

MKB-vriendelijkheidsenquête bij ondernemers

“Wat betreft de regio is alle energie de laatste

Vecht en Wijdemeren. Maar het kan ook lastig

middelmatig scoort terwijl Weesp toch aan

jaren gaan zitten in samenwerkingen in de

blijken, onze positie in die twee regio’s. We

veel criteria voldoet. Dat betekent dat de

Gooi en Vechtstreek. Weesp kiest echter

zullen moeten uitvinden wat het beste voor ons

gemeente nog beter moet communiceren wat

nu voor een gemeentelijke samenwerking

is.”

er verbeterd is. Het uitdragen dat Weesp een

met Wijdemeren en Stichtse Vecht. Als

goede vestigingsplaats is, kan ook beter. De

bedrijvenvereniging hoeven wij niet per se ook

2 013

vaste contactpersoon bij de gemeente, in de

die kant uit, maar je zoekt je samenwerking

“Ondanks alle regionale ontwikkelingen blijft

persoon van Glenn Janssen, zal daar zeker aan

toch bij voorkeur in hetzelfde gebied. Denk aan

de IVW zich uiteindelijk hoofdzakelijk op Weesp,

bijdragen. De aanstelling van Glenn is uiteraard

het wethoudersoverleg. Als Weesp straks bij

Muiden en omstreken focussen. Op enkele

ook om allerlei andere redenen heel positief.

een andere regio is aangesloten, zitten wij er

punten hebben we een teleurstellend jaar

Het is erg efficiënt dat we als bedrijfsleven nu

bij die overleggen in ‘t Gooi toch heel anders

achter de rug. Een jaar geleden hamerde ook ik

één contactpersoon bij de gemeente hebben.

bij. Daarom zoeken we binnenkort contact

op deze plek op het behouden en creëren van

Eindelijk.”

met de industrievereniging van Breukelen

werkgelegenheid door de komst van Action

voor een kennismaking. Een gemeentefusie op

en PostNL mogelijk te maken. We zijn onder de

N i j ve r h e i d s l a a n

termijn, waardoor Weesp opgaat in een grotere

indruk van hoe de Vereniging Het Domijn de

“We zijn blij dat de plannen voor de

gemeente, is uiteindelijk onontkoombaar. Er

grond heeft weten te verwerven. Ze hebben het

Nijverheidslaan worden afgeschaald (zie artikel

zitten voor- en nadelen aan. Op zich is het

slim gespeeld. Maar het is doodzonde dat de

elders in dit blad - red). Dat brengt rust bij de

voor het bedrijfsleven goed om een sterke

komst van PostNL naar Weesp nu waarschijnlijk

bedrijven daar. Het is logisch dat je in deze tijd

gemeente te hebben. De toekomst ligt dus in

niet doorgaat. Ik ben benieuwd of het Domijn-

geen kostbare transformatie van de grond krijgt.

de combinatie met Wijdemeren en Stichtse

terrein beschikbaar komt voor andere bedrijven,

Het betekent dat bijvoorbeeld een mooi bedrijf

Vecht. Voorlopig profiteren we ook nog van de

zoals nog steeds de bedoeling is.
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‘In Weesp zullen we snel voordeel
merken van de aantrekkende
economie’

Daar is wel enige scepsis over bij mij, ja. Het
is belangrijk om terrein beschikbaar te krijgen,
niet alleen voor nieuwe vestigingen, maar ook
om bestaande bedrijven die nu tegen hun
grenzen aan zitten te behouden. In Weesp
zijn er vier à vijf bedrijven die groter willen of
moeten, maar daar vooralsnog in Weesp geen
mogelijkheden voor zien. Een enkel bedrijf is om

Good, bad and ugly

die reden al vertrokken. Er staan veel positieve
punten tegenover. Ondanks de moeilijke tijden
hebben Weesper bedrijven uitgebreid en zijn er

Op de cover en bij dit artikel ziet u allerlei foto’s

bedrijven in Weesp bijgekomen.”

van bedrijfspanden in Weesp. Ze zijn afgelopen
zomer gemaakt door de Weesper fotograaf

G e m e e n t e r a a d s ve r k i e z i n g e n

Brian Elings. Hij noemt deze serie: the good, the

“Bij veel politieke partijen in Weesp staat het

bad and the ugly. Het viel hem op dat er heel

bedrijfsleven van Weesp er niet goed op. In

veel mooie, stoere en verzorgde bedrijfspanden

de discussies in de gemeenteraad ging de

in Weesp zijn. En het worden er steeds meer, kijk

meerderheid niet voor de economie. Daar

maar om je heen. Het neemt echter niet weg dat

ben ik niet positief over. Speerpunt nummer 1

er ook nog steeds een paar panden tussen staan

moet zijn: werk, werk werk. En het MKB is nu

waar dringend iets aan gedaan moet worden.

eenmaal die werkgever. Dus moet je die als

Gemeente, IVW en andere KVO-partners zetten

gemeente optimaal faciliteren om te kunnen

daar ook in het nieuwe jaar vol op in.

groeien en de werkgelegenheid te behouden

Welke van de ‘ugly’ zullen we volgend jaar tot de

of uit te breiden. Werkgelegenheid is goed voor

‘good’ kunnen rekenen?

ons allemaal, niet alleen voor de directeuren.
De IVW wil haar invloed aanwenden richting
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.
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We zullen de partijen op het belang van de

draaien, aansprekende producten maken, volop

hadden kunnen maken. Dat brengt ons weer bij

economie wijzen. Ik kan mij voorstellen dat niet

exporteren, financieel gezond zijn, innovatief

mijn teleurstelling over de Bloemendalerweg.

alleen de DGA’s, maar zeker ook de werknemers

zijn en bereid zijn te investeren.”

Het is jammer dat we niet die vliegende start
hebben kunnen maken op het terrein van Het

van alle bedrijven in Weesp en Muiden willen
weten wat de verschillende partijen beloven

Uitstraling

Domijn. We hadden onze hoop gevestigd op

op het gebied van het lokale bedrijfsleven. Het

“De foto’s bij dit artikel bevestigen het beeld dat

de ontwikkelmaatschappij om samen met Het

raakt tenslotte hun baan.”

je steeds duidelijker het verschil ziet tussen de

Domijn de werkgelegenheid te stimuleren.

ondernemers die wel hun verantwoordelijkheid

Dat is niet gelukt. Of ik moet zeggen: nóg niet

Economie

nemen voor een mooie uitstraling van hun

gelukt. Ondanks de teleurstelling ben ik niet

“Het positieve is dat de economie weer in

pand en wie het laten versloffen. Je ziet aan de

pessimistisch, integendeel. Voor komend jaar

de lift zit. De makelaars merken dat aan een

ene kant (en gelukkig steeds meer) heel mooie

verwacht ik een aantrekkende economie. In

voorzichtige toename van de vraag naar

panden. Maar aan de andere kant zit er af en

Weesp zullen wij daar snel voordeel van merken,

kantoorruimte. Het aantal faillissementen in

toe een ouwe bende tussen. Aanjager Jeroen

omdat we een sterk bedrijfsleven hebben en

Weesp valt naar verhouding heel erg mee. Er

van der Kraats van de ontwikkelmaatschappij

ten opzichte van omliggende plaatsen een

zijn in de afgelopen periode ook veel nieuwe

is bezig om ook die pandeigenaren te

voorsprong hebben met het verbeteren van de

bedrijven begonnen en panden opgeknapt. Het

enthousiasmeren er iets van te maken. Een

bedrijventerreinen.”

beeld van het Weesper bedrijfsleven is zonder

kwestie van een lange adem.”

meer positief. Tijdens de bedrijfsbezoeken en de
businessclubs merk ik ook dat de ondernemers

2 014

positief zijn. Hartstikke positief zelfs. Ze moeten

“Het doel blijft om alle drie de

nog steeds hard werken, maar ze doen ook

bedrijventerreinen te verbeteren. Het is goed

nog steeds goede zaken vanuit Weesp. We

om te zien dat er op Noord al veel gebeurt

hebben een prachtig bedrijfsleven in ons

en in gang is gezet. Over de Nijverheidslaan

werkgebied. Dat merk ik telkens weer tijdens

heb ik het net al gehad. Op het Van Houten

de bedrijfsbezoeken die we geregeld doen met

Industriepark zijn zorgen om de leegstand

het college van B&W. Achter die soms saaie

van de kantoren. Wat betreft de revitalisering

gevels zitten de mooiste bedrijven, die goed

had ik gehoopt dat we in 2013 meer stappen
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Aandacht maakt het verschil!
Alleen dan kun je gebouwen realiseren waar mensen zich thuis voelen.
Het bouwproces is ons thuis. Daarom zijn wij net zo bekwaam in het initiëren
en ontwikkelen als in het bouwen, onderhouden en beheren.

www.vanwijnen.nl

Ontwikkelen en bouwen met aandacht voor detail

Van Wijnen Weesp B.V.
Rijnkade 8
Postbus 380
1380 AJ Weesp
T 0294-75 08 50
E weesp@vanwijnen.nl

Column
Niels van de
Griend

Bedrijfsverzekeringen
met een
persoonlijk
advies.

www.apknotaris.nl

Huwelijksregels op de schop?
Heel even was ik in de verleiding de column van eind 2010 gewoon
weer in te sturen. De geschiedenis gaat zich namelijk herhalen en niet
zo zuinig ook. In 2008 en weer in 2010 lag er namelijk een wetsvoorstel
voor wijziging van de huwelijksregels. Het stelsel van de gemeenschap

Zekerheid is ons streven

van goederen zou aangepast en beperkt worden. Hoewel vrijwel
iedereen zijn zegje had gedaan, werd het toch door toedoen van
een hele kleine politieke minderheid afgeschoten en bleef het in de
spreekwoordelijk la. Tot de herfst van 2013! We proberen het gewoon
nog een keer.
Nu is er opeens blijkbaar wel een meerderheid gevonden en staan
de media weer vol. Van wat eigenlijk? Van dat wat allang klaarligt

Alle verzekeringen voor
bedrijven en particulieren

om ingevoerd te worden: modernisering van de gemeenschap van

Weesperweg 2a, 1398 XD Muiden
Postbus 29, 1398 ZG Muiden
T 0294 - 26 13 92
F 0294 - 27 02 04
E info@streefkerk.com

goederen. Kort gezegd komt het wetsvoorstel erop neer dat de
gemeenschap van goederen alleen nog maar bestaat uit het inkomen
en vermogen dat tijdens het huwelijk door de echtgenoten/partners
wordt verkregen. Schenkingen en erfenissen zouden altijd buiten de

www.streefkerk.com

gemeenschap vallen.
Let op, het is een voorgestelde wettelijke regeling, dus van toepassing

Van Paridon B
ussum
voo

als je gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat
zonder het opstellen van huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden.

r het professio
neel
afvoeren van u
w (bedrijfs)afv

blijven bestaan. Tenslotte zijn er nog steeds genoeg redenen om de

al

(beperktere) gemeenschap van goederen nog verder te beperken.
Leuk wordt de vraag vooral of de huwelijkse voorwaarden ook een
verruiming van de gemeenschap van goederen kunnen inhouden.
Misschien willen aanstaande echtgenoten juist wél alles wat ze al
hebben voor het huwelijk gezamenlijk eigendom maken. Ook daar
kunnen namelijk goede redenen voor zijn, zoals besparing van
overdrachtsbelasting. Vooral de fiscale gevolgen van die (eventuele)
mogelijkheid moeten we hoe dan ook goed in de gaten houden.
Hoe zit het trouwens met de beroemde anti-schooonzoon(m/v)
ontwerp en illustraties: www.jjdesign.nl - almere

tegen gunstige
tarieven!

Uiteraard zal de mogelijkheid van huwelijkse voorwaarden gewoon

clausule die vrijwel altijd in een testament is terug te vinden en
soms ook bij schenkingen? Je zou natuurlijk als je een testament
op laat maken kunnen denken dat die clausule niet meer nodig is.
Schenkingen en erfenissen vallen naar (voorgesteld) nieuw recht toch
buiten de gemeenschap van goederen? Dat lijkt in eerste instantie
juist. Maar hoe zit het met een gemeenschap van goederen die al
bestond bij het in werking treden van de wet (als het doorgaat)?
Blijft dat gewoon een ‘oude’ gemeenschap van goederen waarin
schenkingen/erfenissen wel ‘gewoon’ vallen? En hoe zit het als je
onder de nieuwe wet huwelijkse voorwaarden maakt die aansluiten bij
de ‘oude’ gemeenschap van goederen?
Een hoop vragen en aandachtspunten. Op zoek naar antwoorden?!

.

Grieks restaurant
Niki

Eten met klanten
of personeel?

Transporten
Op- en overslag
Magazijn verhuizingen

Ook voor grotere
gezelschappen is
Grieks Restaurant Niki
het gezelligste adres in
Weesp.

Tel: +31 294 415 412
info@wimbostransport.nl
Hoogstraat 17, Weesp T: 0294 430369 www.nikiweesp.nl

STARTEN
ACCOUNTANCY
BELASTINGEN
PERSONEEL
SALARISSEN
RECHT
OPTIMALISATIE
OVERNAMES
VERKOOP
PENSIOEN

Business bij de buren. . .
Twee
hardwerkende
Weesper
familiebedrijven
die weten
hoe ze een
relatie moeten
onderhouden:
door elkaar
wat te gunnen,
elkaar aandacht
te geven en een
heerlijk flesje wijn
op zijn tijd.

Pronk Juweel
Steeds op zoek naar exclusieve wijnpareltjes
Pronk Juweel, bekend om haar kazen, versgebran-

hebben gevonden. Zij leveren binnen Nederland exclusief aan

de noten en bonbons, ontwikkelt zich haast

ons, dat is de deal.” Bevlogen toont de wijnkenner de mooiste

ongemerkt tot importeur van bijzondere wijnen.

wijnen: ‘Cape Dreams’, een wijnhuis dat bijdraagt aan lokale

Jaarlijks gaat Hans Strijd, de wijnman binnen het

jeugdprogramma’s in Zuid-Afrika en duurzaam produceert.

familiebedrijf, op zoek naar kleine wijnboeren

Of wat te denken van de Italiaanse ‘Brolo’, geproduceerd

wier wijn zich onderscheidt in kwaliteit.

door vader en dochter aan de oevers van het Gardameer?
Strijd: “Klanten komen voor onze wijnen terug, het mooiste

Wijn neemt een niet onbelangrijke plek in binnen het assorti-

compliment dat je kunt krijgen.”

ment van Pronk Juweel en in de meeste van de samengestel-

Aan de basis van Pronk Juweel ligt de delicatessenzaak in

de kerstpakketten zit een wijn van eigen signatuur. “Toen

het Weesper centrum. Toen de drie broers Joop, Dirk en

Stef Pronk jaren geleden na een vraag om levering van 32

Stef Pronk de zaak en de marktkraam met kaas van hun

kerstpakketten tegen zijn moeder zei: ‘mam, ik denk dat we

ouders overnamen, breidden ze al snel hun activiteiten

er ook maar eens een flesje wijn in moeten doen’, was zij daar

uit . Al jaren mag het bedrijf zich rekenen tot de grootste

zwaar op tegen. ‘Jongen, stel dat we zes dozen met zes flessen

kerstpakkettenleveranciers van Nederland. “Het vereist

inkopen, dan blijven we toch met vier flessen zitten”, zo vertelt

elk jaar weer een strakke logistieke planning, maar als het

zwager Hans Strijd lachend de beroemde familieanekdote. Als

allemaal weer is gelukt is de voldoening groot.”

je de hoge torens aan dozen wijn in de hallen van Pronk op
Profiel

het Van Houten Industriepark ziet, is het niet voor te stellen

Pronk Juweel over Machinefabriek Buitendijk

Pronk Juweel

dat er aanvankelijk aarzeling was bij het wijnenplan. Dit jaar

Stef Pronk: “De firma Buitendijk neemt al jaren bij ons

Van Houten

zullen er honderdduizenden flessen in de kerstpakketten

hun kerstpakketten af en bestellen wijnkistjes voor hun

Industriepark 1,

verwerkt worden. Strijd houdt zich sinds een paar jaar bezig

relaties. Pronk Juweel stelt ieder jaar een mooi assortiment

Weesp

met de wijninkoop. “Hoogtepunt is de jaarlijkse beurs ‘Pro

samen, afgestemd op hun wensen. Ook Buitendijk is een

(0294) 458040

Wein’ in Düsseldorf waar het drie dagen kijken en proeven is,

familiebedrijf dat door hard werken een geweldige zaak heeft

www.pronkjuweel.nl

net zolang totdat we de pareltjes onder de kleine wijnboeren

weten op te bouwen. Daar hebben we waardering voor.”
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Buitendijk
Complexe producten als specialiteit
Indrukwekkend, zo is het machinepark van

in de Horn zijn eigen bedrijf begon. Aanvankelijk in

Machinefabriek Buitendijk te kwalificeren. En

gereedschappen en reparaties van vrachtwagens, maar al

dat is niet voor niks: onlangs heeft het bedrijf

snel ontwikkelde Buitendijk zich tot een machinefabriek

drie grote investeringen gedaan en daarmee

van formaat en ontstond er aan de Horn een klein

hun efficiëntie, flexibiliteit en mogelijkheden

Buitendijkimperium. In 1987 verhuisde het bedrijf naar het

vergroot in een markt die onder druk staat.

huidige pand aan de Pampuslaan. Paul: “We werden te groot
voor de idyllische Horn. Vanaf dat moment zijn Richard en ik

“De markt focust op snelle levering, grote capaciteit en

echt de zaak ingegaan. Het toeval wil dat onze broer Edwin

hoge kwaliteit”, vertelt Paul Buitendijk, die samen met

verderop in de straat zit met zijn bandenbedrijf ASW. Zowel

zijn broer Richard Buitendijk directeur is van de fabriek

privé - we wonen nog steeds allemaal naast elkaar in de Horn

die machineonderdelen maakt voor klanten door het hele

- als zakelijk kunnen we elkaar blijkbaar niet loslaten. Onze

land. “Met de onlangs aangeschafte machines kunnen

vader is al 10 jaar met pensioen, maar nog dagelijks in de

we hier nog beter op inspelen en bovendien nieuwe

fabriek te vinden. We zouden niet anders willen.”

markten aanboren”, zo lichten de broers de in crisistijd niet
voor de hand liggende grote investering toe. Het bedrijf

Machinefabriek Buitendijk over Pronk Juweel

produceert machineonderdelen voor onder meer de

Paul en Richard Buitendijk: “Onze vader kent de broertjes

voedingsmiddelenindustrie, defensie, scheepvaart en weg-

Pronk als het ware nog van de schoolbanken. Dus toen Pronk

Profiel

en waterbouw. Richard: “Wij onderscheiden ons door onze

Juweel met kerstpakketten van start ging, was het niet meer

Machinefabriek

specialisatie in complexe producten. We puzzelen graag met

dan logisch om met hen in zee te gaan. Elk jaar gaan we met

Buitendijk

onze klanten mee, totdat het resultaat precies zo is als het

plezier naar de showroom om een mooi pakket samen te

Pampuslaan 180,

hoort te zijn. Dat onze 25 medewerkers de gemoedelijke sfeer

stellen en dankzij de goede adviezen is het elke keer weer een

Weesp

in dit bedrijf erg waarderen, waardoor de collegialiteit hoog is,

succes. Net als de kistjes met de met zorg uitgezochte wijnen

(0294) 210420

zie je terug in onze kwaliteit. We doen het echt met elkaar.”

voor onze vaste relaties. Onze klanten roemen ons erom, dus

www.machine-

Het was vader Johan Buitendijk die eind jaren zestig

met de kwaliteit zit het wel goed.”

fabriek-jhb.nl
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nieuws van de IVW
Welk bedrijf wordt Bedrijf van het Jaar?
De IVW reikt op dinsdag 14 januari 2014 weer de

voorzitter Wim Zagt zal vooruitblikken op het nieuwe

IVW-award uit aan de Onderneming van het Jaar.

jaar en wethouder Zierleyn van Economische Zaken zal

Wie zal het worden?

de keuze voor de Onderneming van het Jaar toelichten
en de award overhandigen. Ook de andere leden van het

De uitreiking is een goede traditie tijdens de

College van B&W zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst,

nieuwjaarsreceptie van de IVW. Vorig jaar ging deze award

net als raadsleden en andere betrokkenen. Uiteraard zijn

Bedrijvenvereniging voor

naar Smit & Zoon. De receptie wordt gehouden in de grote

ook alle leden van de IVW van harte welkom. De officiële

Weesp, Muiden en omstreken.

zaal van theater City of Wesopa aan de Herengracht. IVW-

uitnodiging wordt eind december verzonden.

Secretariaat
Petra van Kooten
Postbus 106

IVW BusinessClub in het stadhuis

1380 AC Weesp
info@ivw-weesp.nl

Foto’s Brian Elings

Het bedrijfsleven in Weesp was op dinsdag 12 november
te gast bij de gemeente Weesp. Het uit 1776 daterende

U i t vo e r e n d - s e c r e t a r i s

stadhuis was een prachtig decor voor de BusinessClub

Cor van der Poel

van de IVW. De raadzaal en de Burgerzaal stroomden vol.

corvanderpoel@ivw-weesp.nl

Burgemeester Bart Horseling, wethouder Christian Zierleyn
en IVW-voorzitter Wim Zagt stonden stil bij de goede relatie

Heeft u
nieuws?

die het bedrijfsleven en de gemeente al hebben en verder
uitbouwen. Ed Heijstee gaf namens iLocator uitleg over een
digitaal bedrijvenloket. Leo Kramer van het interventieteam
Midden-Nederland gaf meer informatie over het nu

De IVW en B2B blijven

lopende project fraudebestrijding. Daarna was er uiteraard

graag op de hoogte van

weer volop de gelegenheid tot netwerken tijdens de

uw bedrijfsnieuws. Dus

ongedwongen netwerkborrel.

stuur uw persberichten,
nieuwsbrief of huismagazine ook naar IVW,
postbus 106, 1380 AC
Weesp of info@ivwweesp.nl. En naar B2B
Weesp: postbus 5003,
1380 GA Weesp of
info@b2bweesp.nl.

Informatie
Nog veel meer
informatie vindt
u op onze website
www.ivw-weesp.nl
Mist u iets, laat het
ons weten.
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speciaal ingekocht nu nog rijden in 2013

Berlingo of neMo
25% Korting

Berlingo hdi 75 club economy
A-deur+ruit
Airco
Cruis control
Bluetooth
totaal excl. BtW % van

+

€ 12.275,€
210,€
750,€
200,€
220,€ 13.655,-

korting 25% voor € 10.241,-

20% Korting

nemo:hdi 75 fap:
Verst. stoel
Airco
Pack plus
Radio/CD
totaal excl. BtW % van

€ 11.600,€
50,€
700,€
740,€
350,€ 13.440,-

korting 20% voor € 10.752,-

5 jaar garantie*

en 0% rente financial lease
* max 80.000 km
Prijzen worden gecommuniceerd excl rijklaarkosten

Vestiging stadionplein
Stadionplein 26-30
Tel:. 020 5701922
www.citroenamsterdam.nl

Vestiging ZUidoost
Lemelerbergweg 12
Tel:. 020 4301810

