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Wij ontzorgen u ...
INHOUD

Wij leveren hoge kwaliteit

Telecom-Monitor is een dealerbedrijf in mobiele telecommunicatie.
Onze ruime ervaring, sinds 1989, in deze innovatieve branche neemt
Telecom Monitor de taak van telecom manager graag op zich.

grafische produkten voor
een scherpe prijs, met

VISIE

een persoonlijk touch

Telecom-Monitor is gespecialiseerd in inventarisatie en implementatie van pakketten met meerdere mobiele nummers. Wij begeleiden
u op onafhankelijke wijze bij uw keuze van uw pakket.

en snelle levertijden

KWALITEIT
“Alleen het allerbeste” Vandaar onze voorkeur voor het kwaliteitsnetwerk van Vodafone en KPN. Tevens de reden waarom wij dealer
zijn van Apple en Samsung.

Marco Ruitenbeek

Herengracht 119 wnsp
1398 BX Muiden

Druk | Print | Sign | Web
Pampuslaan 202, 1382 JS Weesp, tel. 0294 413850, www.drukkerijruitenbeek.nl

Logo
ontwerpen

+31 (0)294 265838
+31 (0) 6 21 826 200
info@telecom-monitor.nl
www.telecom-monitor.nl

Reclameborden

Bestickering

(Auto)
belettering

Groove Graphics:
effectieve en
doeltreffende
communicatie!

Gevelreclame

Groove Graphics ontwerpt, produceert en monteert
diverse producten gericht op communicatie.
Of het nu gaat om bestickering of (auto)belettering,
reclameborden, auto wrapping, gevelreclame,
gevelbanners of reclameborden.
groovegraphics.nl

Zuiderzeelaan 117 | Weesp | 0294 - 255 948

B2B is een uitgave
van Enter Media in
samenwerking met
IVW Weesp.
R e da c ti e
Ruth van Kessel
André Verheul

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

WEESP

Co l o fo n
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Inhoud

R e da c ti e a d re s
Enter Media bv
J.A. Fijnvandraatlaan 2a
Postbus 5003
1380 GA Weesp
T 0294-410333
F 0294-431709
info@b2bweesp.nl
www.b2bweesp.nl
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ik altijd maar.

Cor van der Poel kondigt

Oké, dan terug naar de realiteit. In dit

vertrek aan

blad staan we uitgebreid stil bij de resultaten van een onderzoek naar hoe
het gesteld is met het winkelgebied in
Weesp. Er komt goed nieuws en slecht
nieuws uit naar voren. Nieuwe ondernemers kunnen daar al een beetje uit

Meld het ons!

afleiden waar ze wel en waar ze niet

Stuur uw persbericht,

aan moeten beginnen.
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info@b2bweesp.nl of
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hoofdredacteur B2B
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AAN: ALLE BEDRIJVEN VAN WEESP

Nieuwe winkels en
andere nieuwtjes uit de
Weesper binnenstad

Als dé expert in bestickering en belettering

IS HET DE AANTREKKENDE ECONOMIE? DE LENTE? HET BARST IN ELK

heeft Groove Graphics een mooi nieuwsfeitje

GEVAL VAN DE ONDERNEMERSZIN IN WEESP. EEN KORT RONDJE DOOR

te melden aan alle bedrijven in Weesp. Sinds dit

DE WINKELSTRATEN LEVERT DE VOLGENDE NIEUWTJES OP.

Beste B2B...
VAN: RAYMOND VONK, GROOVE GRAPHICS

jaar zijn wij door het enige keurmerk in Nederland voor Signbedijven, de SI’BON, als officieel

Bru id sm o d e

signmaker erkend! SI’BON zegt hierover: “Om de

Aan de Nieuwstraat is Bridal Lounge Bruidsboutique geopend, een winkel

kwaliteit zichtbaar te maken én te garanderen

in bruidsmode. Coby Roerhorst en Sabrina van Vliet hadden de winkel al op

worden de bedrijven gescreend en, bij een po-

Valentijsdag willen openen, maar de verbouwing liep wat uit. Roerhorst was

sitieve beoordeling, gecertificeerd. Bovendien

hiervoor trainer/coach, dit wordt haar eerste winkel. “Een meisjesdroom.”

verkrijgen zij het SI’BON keurmerk, zodat u zeker
bent van kwaliteit.”

S ch o o n h e id

Wij zijn met ons team natuurlijk erg trots op

Verderop aan de Nieuwstraat is onder grote belangstelling TopSkincare ge-

deze mooie erkenning! Ons bedrijf heeft zich

opend door burgemeester Bas Jan van Bochove. Patty Vos begon de schoon-

tot doel gesteld met nog meer Weesper onder-

heidssalon ruim vijf jaar geleden in een gecombineerd woon-winkelpand

nemingen zaken te gaan doen. Met deze certifi-

aan de Nieuwstad. Toen er naast het stadhuis een ‘echte’ winkel beschikbaar

cering kunt u erop vertrouwen dat wij voor uw

kwam, twijfelde Patty dan ook geen moment.

bestickering en belettering de beste partner zijn!
G e u rb o e tie k
OOK IETS LEUKS TE MELDEN?

Aan de Slijkstraat vinden we de Geurboetiek. Een oase van rust en, zoals de

STUUR NAAR INFO@B2BWEESP.NL

naam al doet vermoeden, geuren. Jennifer Koek, die werkte bij Rituals, staat
achter de toonbank en helpt de klanten aan kaarsen, stokjes, zakjes of lampen met de favoriete geur voor in huis.
S pa a n se h a pj e s
Vanuit de Lobbrich Boudgerslaan is een nieuwe online maaltijdservice
gestart: Oscar & Oscar staat er op de virtuele gevel. Voor wie van paella en
andere Spaanse gerechten houdt. Achter oscarenoscar.nl zitten de Spaanse
Oscar Carratero Alcazar (36) en de Weesper Oscar Overwater (17).
Pa k ke tpu nt
Daartegenover staat de sluiting van pakketpunt Parcls in Weesp. De vestiging
aan de Achtergracht blijkt na drie maanden niet rendabel. Bij Parcls laat je je
pakketten bezorgen en haal je ze op wanneer jij dat wilt. In Amsterdam is het
wel succesvol.
M a ke l a a rssta fj e
Om deze ronde langs ondernemers in de binnenstad feestelijk te eindigen:
makelaar Joost Calis van De Vuurtoren vierde vorige maand zijn zilveren jubileum. Naar goed makelaarsgebruik ontving hij bij die gelegenheid het ‘makelaarsstafje’. Hij kreeg het stafje van Alfred De Kleermaeker van NVM ‘t Gooi.
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Lijst met kritiek
op ‘nattevingerwerk’

Duurzaamheid
op agenda
bedrijfsleven

Al 30 jaar
wereldberoemd
in heel Weesp

DE GEMEENTE PRESENTEERDE EEN VERBETER-

MET PRIJSVOORDEEL DOOR COLLECTIEVE

GRILLBAR DE MAZZEL AAN DE SLIJKSTRAAT

PLAN VOOR DE NIJVERHEIDSLAAN. IN ONZE

INKOOP STIMULEERT DE GEMEENTE OP DIT

BESTAAT 30 JAAR. EEN BEGRIP IN WEESP.

VORIGE UITGAVE SCHETSTEN WE DAARIN DE

MOMENT HET GEBRUIK VAN ZONNEPANELEN

WANT DE SHOARMA VAN MILAD MOUSSA IS

BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN. HET PLAN

BIJ BEWONERS EN BEDRIJVEN IN WEESP.

TOT VER BUITEN WEESP GELIEFD.

ZIET ER OP HET EERSTE GEZICHT GOED UIT,

OOK HET WEESPER ONDERNEMERSTHEATER

MAAR NIET ALLE ONDERNEMERS VAN DE NIJ-

STAAT IN HET TEKEN VAN DIT ONDERWERP.

Milad kwam in 1981 op 22-jarige leeftijd vanuit
Egypte naar Nederland. Opvallend blijft dat hij

VERHEIDSLAAN ZIJN TEVREDEN.

De collectieve inkoopactie is onlangs gestart op

zijn werk als horecaondernemer combineert met

De gemeente wil op braakliggende terreinen,

initiatief van wethouder Herman Tuning, niet

een loopbaan als NLP-trainer (neuro-linguïstisch

voor zolang het duurt, nieuwe parkeerplaatsen

alleen van Economische Zaken maar ook van

programmeren). “Dankzij NLP kan ik nu veel be-

maken om de parkeerdruk op de Nijverheidslaan

Milieu. Het initiatief moet niet alleen inwoners,

ter met mensen en bepaalde situaties omgaan.

te verlichten. Nu worden auto’s vaak op stoepen

maar ook bedrijven aanzetten om zelf initiatief te

Dat komt me ook in mijn werk als horecaonder-

gezet en dan kunnen vrachtauto’s de bocht niet

nemen om aan verduurzaming te doen. Ook bin-

nemer van pas. Ik ben nu in staat een conflict om

meer nemen. Andere verbeterpunten zijn: het op-

nen bedrijvenvereniging IVW wordt gewerkt aan

te buigen naar een win-winsituatie.”

knappen van het wegdek en het verbeteren van

collectieve inkoop en aanpak van maatregelen

de uitstraling door het weghalen van wilde be-

waarmee bedrijven kunnen verduurzamen.

Van de dertig jaar dat de grillbar bestaat, wordt
de zaak alweer 24 jaar geleid door Moussa. “De

groeiing en het plaatsen van een fraai entreebord.
Tijdens het Weesper Ondernemerstheater op

vorige eigenaar was een vriend van me, ik at hier

De gemeente stelde dat de presentatie met alge-

11 april (van 19.30 tot 22.30 uur - zet vast in je

weleens. Toen ik hoorde dat hij De Mazzel wilde

mene instemming is ontvangen. Dat is volgens

agenda) vertellen ondernemers over hoe zij

verkopen, was ik meteen enthousiast. Ik heb

Joop Bos niet zo. De ondernemer van de Nijver-

duurzaam ondernemen.

altijd in de horeca gewerkt en de wens om voor
mezelf te beginnen was er al langer.”

heidslaan stelde een brief op aan het college van
B en W met 12 punten van kritiek. Zo wijst hij erop
dat er niet alleen 20 parkeerplaatsen bijkomen,
maar dat er her en der in totaal ook 17 plaatsen
verdwijnen. “Daar komt bij dat er nu al gemiddeld
3 wagens geparkeerd worden in de bocht. Dan

Raad wil uw kernwaarden weten

zijn al die nieuwe plekken al vergeven.”

DE GEMEENTERAAD VAN WEESP IS OP EEN

voorlopig twee scenario’s in de hand gehouden:

De ondernemer vraagt zich ook af waarom er in

GRONDIGE ZOEKTOCHT NAAR DE MEEST BE-

samen met Gooise Meren en samen met Am-

de bocht van de Nijverheidslaan niet simpelweg

STENDIGE TOEKOMST. OOK HET BEDRIJFSLE-

sterdam. De gemeenteraad wil ook van onder-

verhoogde trottoirbanden kunnen komen om

VEN WORDT GEVRAAGD DAAR INPUT VOOR

nemers weten welke kernwaarden zij belangrijk

foutparkeren tegen te gaan. Tijdens het KVO-

TE GEVEN.

vinden. Wat moet behouden blijven? Of ver-

overleg heeft Bos het foutparkeren vaak ter spra-

sterkt? En wat moet een (nieuwe) gemeente bie-

ke gebracht, maar krijgt van zowel de gemeente

Vorig jaar concludeerde de gemeenteraad op

den? Dat is van belang in de verdere gesprekken

als de politie te horen dat “handhaven geen optie

basis van een eigen bestuurskrachtonderzoek

met Gooise Meren en Amsterdam en vervolgens

is”. De komst van een botenhelling ziet Bos ook al

dat zelfstandig voortbestaan geen optie meer is.

medebepalend voor de keuze tussen de twee.

niet zitten. Volgens hem levert dat onwenselijke

Een structurele samenwerking of fusie met een

verkeersdrukte op en bovendien klopt de maat-

andere gemeente is nodig om de gemeentelijke

Usu a l su sp e c ts

voering op het plan niet met Bos’ eigen bevindin-

taken uit te voeren en de ambities van inwoners,

Om die kernwaarden te verzamelen willen de

gen en meetwerk. “Nattevingerwerk”, zo noemt

verenigingen en bedrijven waar te maken. Oké,

onderzoekers van de gemeenteraad ‘inbreken’ tij-

Bos het plan. Hij vindt dat de gemeente onzorg-

maar hoe dan verder? Die vraag ligt nu voor.

dens een bestaande bijeenkomst, misschien een

vuldig te werk is gegaan en dat ondernemers op

Daarvoor gaat de gemeenteraad het komende

BusinessClub van de IVW. Op die manier spreekt

het verkeerde been zijn gezet.

half jaar opnieuw de wijk in om te praten met in-

de raad ook eens andere ondernemers en niet

woners, instanties en bedrijven. Daarbij worden

alleen de ‘usual suspects’.
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Schade Schade
en herstel
en her
.

Schade en
Schade
en herstel
herstel

Schade en Apk
herstel
reparatie && onderhoud
onderhoud
reparatie

www.mattzwar

Apk reparatie & onderhoud

Professioneel auto
Professioneel
autopoetsen
poetsen

Gespecialiseerd in

Alles voor
voor uw
uw voertuig
voertuig

met de benoeming
MAT spuiten
Weesper Onderneming
van het Jaar 2016 www.mattzwart.nl

APK

19,50

Bij een onderhoudsbeurt

Tel: +31 294 415 412
info@wimbostransport.nl

Goed
werkgeverschap
loont
gewoon
_
www.payrolling.nl
Payrolling is een aantrekkelijke oplossing voor
uw organisatie omdat u:
■ de werving en selectie van medewerkers in eigen hand houdt;
■ niet wordt beperkt met 3 arbeidscontracten binnen 2 jaar,

maar 5,5 jaar flexibel kunt payrollen;

4-gastest
afmelden

APK diesel 29,50

www.mattzwart.nl
www.mattzwart.nl

Flevolaan 56 1382JZ Weesp | 0294-750425 | 06-46867918 | mattzwart@hotmail.nl

Streefk
Streefkerk

®

Makelaardij

Pensioenadvies

HyPotHeekadvies
verzekeringen
Makelaardij

scHadebeHandeling

Pensioenadvies

Weesperweg 2-A | Postbus 29 | 1398 ZG Muiden
t 0294 26 13 92 | F 0294 27 02 04 e info@streefkerk.com
www.streefkerk.com

HyPotHeekadvies

Streefkerk

verzekeringen

®

Makelaardij
scHadebeHandeling
Pensioenadvies

■ geen salarisadministratie heeft en geen loonheffing hoeft

HyPotHeekadvies
verzekeringen

Weesperweg 2-A | Postbus
29 | 1398 ZG Muiden
scHadebeHandeling
personeelszaken;
t 0294 26 13 92 | F 0294 27 02 04 e info@stree
meer tijd en aandacht heeft voor uw kernactiviteit.
Weesperweg 2-A | Postbus 29 | 1398 ZG Muiden
t 0294 26 13 92 | F 0294 27 02 04 e info@streefkerk.com
www.streefkerk.com
www.streefkerk.com

■ geen omkijken meer heeft naar contractbeheer en andere
■

Inclusief:

= APK GRATIS!

■ geen salaris hoeft te betalen indien uw medewerker ziek is;

af te dragen;

Profess

Gespecialiseerd in MAT spuiten Alles vo
MAT spuiten
In- en verkoop
verkoop occasions
occasions

Schade en herstel
feliciteert

Ten Have Installatie BV

In- en v

info@payrolling.nl - 0346 55 70 92 - Korte Muiderweg 2-A - 1382 LR WEESP

Verkeershinder op A1 en A9
DE KOMENDE MAANDEN WORDT ER STEVIG

3. Vr ijdag 1 7 m a a r t 2 1 . 0 0 u u r to t

De A1 afrit 5 (Naarden West) is dicht. Omrijden

DOORGEWERKT AAN DE SNELWEGEN A1

zondag 19 m a a r t 1 0 . 0 0 u u r

via afrit 6 en 7.

EN A9. OOK HET BEDRIJFSLEVEN IN WEESP

De A1 richting Amersfoort is van 17 maart 21.00

MOET REKENING HOUDEN MET EXTRA

uur tot 18 maart 09.00 uur en van 18 maart 22.00

8 . D o n d e rd a g 1 3 a pril 2 3 .0 0 u u r to t

VERTRAGINGEN EN SOMS AFSLUITINGEN.

uur tot 19 maart 10.00 uur dicht bij knooppunt

zo n d a g 1 6 a pril 0 9 . 0 0 u u r

HET GOEDE NIEUWS: HET NIEUWE KNOOP-

Muiderberg. Omrijden via A6.

De verbindingsboog van de A9 naar de A1 richting Diemen is dicht. Omrijden via afrit 3.

PUNT MUIDERBERG IS VAN DE ZOMER AL
KLAAR, EEN HALF JAAR EERDER DAN

4. Vr ijdag 2 4 m a a r t 2 1 . 0 0 u u r to t

VERWACHT. HIER DE BELANGRIJKSTE

maandag 2 7 m a a r t 0 5 . 0 0 u u r

9 . Vrij d a g 1 4 a pril 2 2 . 0 0 u u r to t

WERKZAAMHEDEN MET VERKEERSHINDER,

De A1 richting Amersfoort/Almere is dicht tussen

m a a n d a g 1 7 a pril 0 5 . 0 0 u u r

DE NUMMERS CORRESPONDEREN MET

knooppunt Diemen en Muiderberg. Omrijden via

De parallelbaan op de A2 richting Amsterdam is

DE KAART (1 EN 2 ZIJN AL ACHTER DE RUG).

A2, A12 en A27.

dicht. Omrijden via A2 (hoofdrijbaan), A10 en A1.

5. M aanda g 2 7 m a a r t 0 5 . 0 0 u u r to t e n

1 0 . Vrij d a g 2 1 a pril 2 1 . 0 0 u u r to t

met vr ijda g 3 1 m a a r t 2 1 . 0 0 u u r

m a a n d a g 2 4 a pril 0 5 . 0 0 u u r

De verbindingsboog van de A6 Almere naar de

De verbindingsboog van de A9 naar de A1 rich-

A1 richting Amersfoort is dicht. Omrijden via A27

ting Diemen is dicht. Omrijden via afrit 3.

OMLEIDINGEN WORDEN MET GELE BORDEN

of keren bij oprit/afslag 3 Muiden/Weesp.
1 1 . Vrij d a g 2 8 a pril 2 1 . 0 0 u u r to t
6. Vr ijdag 3 1 m a a r t 2 1 . 0 0 u u r to t

maandag 1 mei 05.00 uur

maandag 3 a pril 0 5 . 0 0 u u r

De A1 richting Amersfoort/Almere is dicht tus-

PROFIEL

De A1 richting Amersfoort is dicht tussen knoop-

sen knooppunt Diemen en Muiderberg. De

R ijk s wate r staat

punt Muiderberg en Naarden. Omrijden via A6

verbindingsboog van de A1 naar de A6 is ook

Bekijk de voortgang van

en A27.

afgesloten. Verkeer vanuit Amsterdam richting
Amersfoort/Almere rijdt om via A2, A12 en A27.

het megaproject op
bezoekerscentrum.

7. M aanda g 3 a pril 0 5 . 0 0 u u r to t e n

Verkeer vanuit Amersfoort richting Almere via de

rijkswaterstaat.nl

met vr ijda g 7 a pril 1 9 . 0 0 u u r

A1, A27 en A6.
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Dagelijks geopend voor lunch en diner

voor het professioneel afvoeren van uw
(bedrijfs)afval tegen gunstige tarieven!
3-gangenmenu
Dagelijks
geopendvoor
voor lunch
en diner.
Dagelijkskeuze
geopend
lunch
Bel: 035-6931109
uit de hele kaart en din
3-gangenmenu
voor
€ 32,50maart
De hele maand

keuze uit de hele kaart
3-gangenmenu
voor € 32,50
inuit
bruisende
keuze
de hele kaart
Fort H
roomboter
gebakken
voor € 32,50
Herengracht 119

Rolcontainers in diverse maten voor glas, papier en restafval.

grafisch ontwerp: j.j.design, almere 06 5591 8508

Afzetcontainers voor puin, hout, bouw- en sloopafval.

1398 AE Muiden
T: 0294 261 385
www.forth.nl

zeetong € 25.00

Fort H
Herengracht 119, 1398 AE Muiden
T: 0294 261 385 www.forth.nl

Verbinding maken

en elkaar inspireren

Van Wijnen bouwt aan ruimte
voor een beter leven. Onze visie
is dat iedereen recht heeft op een
comfortabele leefomgeving. Dit
stellen we ook als uitgangspunt
in onze ontwikkelingen. Dat
kunnen we niet alleen. Het
creëren, realiseren, onderhouden
en beheren van omgevingen
voor wonen, werken, leren,
zorgen of recreëren kan als
alle betrokkenen met elkaar
samenwerken. We staan open
voor ideeën van anderen en willen
verbinding leggen met mensen
die elkaar willen inspireren om
samen het verschil te kunnen
maken.

www.vanwijnen.nl

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

Maritt van Gerwen

Overeenkomsten
via WhatsApp
Voorheen gevestigd op de
Gemeenschapspolderweg 833 maar
tegenwoordig kunt u ons vinden
op ons nieuwe adres aan de

Flevolaan 38.

Uiteraard met dezelfde service
die u van ons gewend bent!
Onafhankelijk keuringsstation
APK zonder afspraak
Reparatie en onderhoud
van alle merken
Airco service

Tegenwoordig heeft bijna iedereen een smartphone. Een toezegging
via bijvoorbeeld WhatsApp is snel gemaakt, maar pas op: met een appje
kan wettelijk gezien een overeenkomst zijn gesloten!
Volgens de wet komt een overeenkomst tot stand door aanbod en
aanvaarding. Op het moment dat iemand jou een aanbod doet via
WhatsApp en jij dat aanbod accepteert of wanneer je afspraken via
WhatsApp maakt, zit jij daar in principe aan vast. Houd jij of de ander
zich niet aan de via WhatsApp gemaakte afspraken, dan kun je in rechte
worden betrokken of zelf een procedure starten. Dan moet jij of de
ander bewijzen dat en welke afspraken er zijn gemaakt.
Vaak wordt - ten onrechte - gedacht dat men juridisch nog nergens aan

Flevolaan 38
1382 JZ Weesp
Tel: 0294 - 417 289
Fax : 0294 - 410 867
Mail: info@sappiesgarage.nl

gebonden is zolang er geen handtekeningen op een document zijn
gezet. Een overeenkomst kan namelijk ook mondeling tot stand komen.
Bij een schriftelijke overeenkomst is het echter makkelijker om de gemaakte afspraken te bewijzen dan bij een mondelinge overeenkomst.
Een afspraak via WhatsApp is overigens een schriftelijke afspraak nu één
en ander zwart-op-wit staat.
Uit een aantal recente uitspraken blijkt dat ook rechters steeds vaker
waarde toekennen aan digitaal gemaakte afspraken, zoals afspraken
via WhatsApp. Zo heeft de Rechtbank Lelystad recent in een huurzaak
waarde toegekend aan de tussen verhuurder en huurder uitgewisselde
WhatsAppberichten, omdat een schriftelijke/papieren verklaring tot
beëindiging van de huur tussen hen ontbrak. Daarnaast heeft de Rechtbank Amsterdam in twee arbeidsgeschillen ook waarde toegekend aan
WhatsAppberichten. Volgens de Rechtbank had de werkgever door
het versturen van een WhatsAppbericht aan de wettelijke aanzegplicht
(te weten: de mededeling dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd niet zou worden verlengd) voldaan, zeker nu de werknemer op dit
bericht had gereageerd. Hierdoor kon worden bewezen dat de werknemer de aanzegging had ontvangen en deze hem ook bekend was.
Een andere werkgever had door het versturen van een WhatsAppbericht aan de werknemer volgens de Rechtbank onverwijld mededeling
gedaan van het ontslag op staande voet.

Schoonmaak
Dienstverlening

Iets afspreken via WhatsApp is simpel en een toezegging is via een appje al snel gedaan. Pas dus op dat je in de snelheid geen toezeggingen
doet via WhatsApp die in rechte afdwingbaar zijn, zonder dat je dat in
de gaten hebt of gewild hebt. Eén en ander is door de ander snel te
bewijzen doordat de afspraken vastliggen in de WhatsAppberichten.

Pampuslaan 59, 1382 JM Weesp • 0294-412712
www.orangebedrijfsdiensten.nl • info@orangebedrijfsdiensten.nl

Goed en slecht nieuws uit onderzoek naar bestedingen in winkels

Dikke 7 voor het
winkelgebied
Tekst Christian Pfeiffer
en Marieke van Veen
Foto’s WeesperNieuws

MEER OMZET MET DE DAGELIJKSE BOODSCHAPPEN, MINDER LEEGSTAND EN
EEN DIKKE ZEVEN ALS RAPPORTCIJFER: HET WEESPER WINKELGEBIED DOET
HET BETER DAN VIJF JAAR GELEDEN. DAT IS DE CONCLUSIE VAN HET KOOPSTROMENONDERZOEK 2016 DAT VORIGE MAAND WERD GEPRESENTEERD.
WEESP DOET HET DAARMEE BETER DAN ANDERE WINKELGEBIEDEN IN DE
REGIO. NIET ALLES IS POSITIEF: OOK IN WEESP HOLLEN DE BESTEDINGEN AAN
NIET-BOODSCHAPPEN ACHTERUIT.

H

et Koopstromenonderzoek 2016 is een

overal loopt de omzet in die categorie terug. In

loopt nu met 20% terug, maar dat komt door de

samenwerking tussen de provincies Noord-

het centrum is de omzet met 12,5 miljoen euro

slechte economie.’ Maar dat is slechts ten dele

Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Doel was in-

nog maar 67,5 procent van wat het vijf jaar ge-

waar. De omzet loopt óók terug door de internet-

zicht te verkrijgen over het koopkoopgedrag van

leden was. In Hogeweij daalde de omzet van 1,3

winkels, die als een sluipmoordenaar je omzet

consumenten in de Randstad. Ruim 100.000 ge-

miljoen euro naar 0,6 miljoen (-54 procent).

weghalen. Dus als de economie straks weer aantrekt, ben je als winkelier niet automatisch weer

zinnen deden mee. Het onderzoek moet volgens
de onderzoekers dan ook als zeer betrouwbaar

Dat het centrum en winkelcentrum Hogeweij het

worden gezien.

vooral moeten hebben van de Weespers zelf kan

boven Jan.”

geen nieuws zijn. 88 procent van de bestedingen

Dat wordt nu bewaarheid. Het koopstroomon-

Ce nt ru m e n Ho g ewei j

van winkelende consumenten in het centrum is

derzoek toont aan dat Weespers hun niet-dage-

In Weesp werden het centrum en winkelcen-

van een Weesper. In Hogeweij is dat 80 procent.

lijkse boodschappen steeds vaker online doen,

trum Hogeweij onderzocht. Het winkelgebied in

In het centrum is daarnaast 1 procent van de

ruim 20 procent meer dan in 2011. Dagelijkse

het centrum is ongeveer 7600 vierkante meter

aankopen gedaan door een toerist. Die laatste

boodschappen online groeien met tussen de 10

groot. Winkelcentrum Hogeweij telt ongeveer

groep gaf in 2016 200.000 euro uit.

en de 20 procent. In de hele regio neemt door

2300 vierkante meter. Allebei laten ze opvallend

De consument waardeert de bereikbaarheid per

internet de omzet in winkels af. Grote klappen

positieve resultaten zien. Terwijl in de hele regio

fiets met een mooi rapportcijfer, maar hekelt de

vallen er in Bussum en Hilversum. Vooral niet-

de omzet afnam in de dagelijkse boodschappen

bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Uit-

dagelijkse boodschappen worden niet meer op

sinds de laatste meting in 2011 (winkelcentrum

eindelijk scoren we een dikke voldoende.

de traditionele winkelplekken gedaan. Het zijn
daarmee de grotere, traditionelere concentraties

Maxis in Muiden: -3,5 procent, Hilversum: -10
procent, Bussum: -35,7 procent), laat Weesp juist

O nline

van winkels in de regio die het moeilijk hebben

een groei zien. In het centrum werd in 2016 21,7

In april 2013, de crisis was nog in volle gang, in-

en dan niet voor de normale boodschappen,

miljoen euro uitgegeven (+19,8 procent) en in

terviewde B2B directievoorzitter Eric Lücke en di-

maar voor de aankopen die af en toe worden

winkelcentrum Hogeweij 22,5 miljoen euro (+4,9

recteur Bedrijven Erwin Schols van de Rabobank

gedaan. De leegstand loopt daar het hardst op

procent). Een teruggang is wel duidelijk te zien

Amstel en Vecht. Zij waarschuwden toen voor de

en de omzet verdwijnt. Het is vooral internet die

in de niet-dagelijkse boodschappen. Daarin

gevolgen van onlinewinkelen. “Het grote gevaar

daar de schuldige aan is, zo concluderen de op-

loopt Weesp gelijk met de rest van de regio, want

zit ‘m erin dat veel winkeliers zeggen: ‘Mijn omzet

stellers van het koopstromenonderzoek.
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‘Het kan nóg beter, vooral wat samen
optrekken betreft’

Het web is het grootste winkelcentrum van Nederland geworden. De structuur van winkelen
is voor iedereen radicaal gewijzigd, iedereen
kan overal alles kopen wat ze willen. In dat licht
gezien is het knap dat winkels zich zo goed
staande weten te houden, zo menen de onderzoekers. We zitten midden in een revolutionaire

OP RAPPORT

ontwikkeling. Internet heeft dingen veranderd
waarbij het onduidelijk is hoe die op hun plek
gaan vallen. Er is voorlopig nog geen afname te

Weespers en bezoekers gaven rapportcijfers.

zien in de groei van bestedingen online en jongeren trekken steeds meer naar online.

Totaal oordeel 7,5
De onderzoekers durven zich dan ook niet echt
Winkelaanbod 6,9

aan een toekomstprognose te wagen. Zij stellen

Sfeer en uitstraling 7,3

alleen dat winkelcentra waar meer flexibiliteit

Veiligheid 7,5

is betere mogelijkheden hebben. Het is aan

Netheid 7,4

de gemeenten en de lokale bestuurders om te

Parkeermogelijkheden 7,0

anticiperen op alle ontwikkelingen. Maar dat

Parkeertarieven 7,2

is ongelofelijk moeilijk. De gemeente heeft als

Stalling fiets 6,9

puntje bij paaltje komt maar weinig instrumen-

Bereikbaarheid auto 7,6

ten om de lokale economie een bepaalde kant

Bereikbaarheid ov 5,4

op te dwingen. Los daarvan mist het de capa-

Bereikbaarheid fiets 8,4

citeit en het budget om zich structureel op dit

Horeca-aanbod 6,0

gebied in te zetten. En pogingen om iets in die

Evenementen 6,1

richting te doen met bijvoorbeeld een biz-regeling of een stadsfonds zijn vroegtijdig gestrand
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lijk, want je zou denken dat de ondernemers

Dirk Pronk van Pronk Juweel in de Slijkstraat

hetzelfde voor ogen hebben: een florerende

bevestigt wat zijn collega-ondernemers zeg-

Ondernemers

zaak met toekomstperspectief in een aantrek-

gen: “Met kwaliteit en authenticiteit houd je als

Goed, het koopstroomonderzoek brengt dus

kelijk winkelgebied.

speciaalzaak je klandizie vast en bouw je die

op allerlei weerstand, ook van ondernemers.

uiteindelijk ook steeds verder uit.” Zijn kaas- en

goed en slecht nieuws. Wat vinden Weesper
winkeliers? We vragen het WDO-bestuurslid en

Goedkoop

delicatessenwinkel loopt dan ook nog steeds

slager Maarten van Donk: “Weesp is als woon-

Sander Abbekerk nam in 2008 Bakkerij Klercq

als een trein. Toch heeft ook hij nog wel een

plaats in trek - niet in de laatste plaats vanwege

in de Slijkstraat over. Ondanks de crisis die dat

tip c.q. wens: “Haal de parkeerautomaten weg

de karakteristieke binnenstad met zijn vele spe-

jaar insloeg had hij een goede start. Net als

en maak van de binnenstad een blauwe zone

ciaalzaken. Ik zie veel nieuwe gezichten in mijn

Van Donk ziet Abbekerk zijn klandizie groeien.

waar je tot twee uur gratis kunt parkeren. Dat

slagerij. Ik heb begrepen dat veel mensen die

“Steeds meer Weespers doen hun dagelijkse

komt de binnenstad en dus uiteindelijk ook de

nu voor Weesp kiezen uit IJburg komen. Zij heb-

boodschappen in hun eigen stad. Je kunt hier

gemeente ten goede.”

ben Amsterdam verlaten omdat daar geen be-

alles krijgen en tussendoor gezellig ergens

taalbaar huis meer te vinden is. IJburg leek de

koffie drinken of iets eten in een van de vele

Veel verbeterd

oplossing, maar gezellig is het daar nog steeds

restaurantjes. Voor speciaalzaken, kwaliteit,

Niet alleen het centrum maar ook winkel-

niet. Dus schuiven ze op naar Weesp, met zijn

service en gezelligheid hoef je Weesp niet uit,

centrum Hogeweij haalt opvallend positieve

grachten, monumenten en winkels toch een

en ook belangrijke winkels als Blokker, Kruidvat

resultaten in het koopstromenonderzoek. In

beetje klein Amsterdam.”

en Hema zijn hier te vinden. Wie nog wel naar

supermarkt Deen wordt het ook steeds drukker.

de Maxis of de Bijlmer gaat, doet dat volgens

Assistent-bedrijfsleider Richard Visser kent de

De ondernemer is trots op de dikke 7 die Weesp

mij puur voor een B-supermarkt. Het zou goed

situatie van vijf jaar geleden niet - hij werkt er

krijgt in het onderzoek, maar vindt dat de on-

zijn als Weesp ook zo’n goedkopere supermarkt

pas twee jaar - maar in die twee jaar is er veel

dernemers niet tevreden achterover mogen

krijgt. Dan zou je nog meer klanten in Weesp

verbeterd, signaleert hij. “Wij hebben in 2015

gaan leunen: “Het kan nóg beter, vooral wat sa-

houden én nog meer klanten van buiten Weesp

onze winkel vernieuwd en vorig jaar is het hele

men optrekken betreft. Er zijn binnen de winke-

hierheen trekken - iets waar alle ondernemers

winkelcentrum verbouwd. Hogeweij is nu veel

liers in de loop der jaren eilandjes ontstaan en

van zouden profiteren. Want eenmaal in Weesp

aantrekkelijker voor de dagelijkse boodschap-

het kost de verjongde WDO veel moeite om de

maak je vaak ook een rondje langs andere win-

pen en dat merken wij aan zowel het aantal

neuzen dezelfde kant op te krijgen.” Raar eigen-

kels.”

bezoekers als de goede reacties.”
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VAN LONKHUIZEN
m a k e l a a r s

Wijst u
de weg in
Weesp
www.vanlonkhuizen.nl
specialisten in bedrijfshuisvesting

STARTEN
ACCOUNTANCY
BELASTINGEN
PERSONEEL
SALARISSEN
RECHT
OPTIMALISATIE
OVERNAMES
VERKOOP
PENSIOEN

De Gooi en Vechtstreek is een dynamische regio barstensvol interessante verhalen,
boeiende ontwikkelingen en mooie mensen. Wij schrijven daar elke week acht kranten
en websites over vol. En we hebben jou nodig om dat te kunnen blijven doen.
Want bij Enter Media zoeken we een

gedreven media-adviseur.
Je adviseert onze klanten over hun lokale en regionale reclamecampagne aan de
hand van onze vele mogelijkheden en combinaties. In print en online. Uiteraard ga je
ook op zoek naar nieuwe klanten. Maar ook naar nieuwe creatieve manieren waarmee
we onze klanten blij kunnen maken met een grotere bekendheid en meer sales.

Beperken van kindsdeel, het
kan wel!
Je kunt een kind onterven. Sorry dat ik zo plat deze column begin.
Alsof het onderwerp zomaar een soort van niemendalletje is. Alsof de

Wat je moet doen?
Natuurlijk: salestrajecten onderhouden, slimme voorstellen maken en opvolgen, relaties
uitbouwen, je kent het wel. Maar wat we vooral willen is dat je ambitie toont. Want
dan pas je bij ons bevlogen team dat onze uitgeverij in een woelige wereld naar een
veelbelovende toekomst leidt.

aanleiding om een kind te beperken in zijn erfrechtelijke aanspraken

Wat wij bieden?
Korte lijntjes, hele aardige collega’s, doorgroeimogelijkheden, veel verantwoordelijkheid,
prima salaris, alles. En vooral die uitdagende baan in de mooiste regio van de wereld,
waarvan wij de inwoners dagelijks en wekelijks informeren met lokale websites,
nieuwsbladen en magazines.

de erfdelen van kinderen nader vaststellen en dus ook uitsluiten. Het

Dus…
Snap je alles van adverteren in print en online, heb je relevante sales-ervaring
en bewezen (verkoop)talenten in een gelijkwaardige functie én hou je van
vrijdagmiddagborrels? Stuur ons dan snel je cv en korte motivatiebrief naar
Myrna Meulenkamp-Bos, myrna@entermedia.nl.

hun zogenoemde legitieme portie. Door die aanspraak krijgen ze een

een lichte beslissing is. Natuurlijk is het dat niet, daar heb ik alle begrip
voor. Maar houd voor ogen dat het doorgaans meer emotioneel zwaar
dan juridisch onmogelijk is. In een testament kun je de hoogte van
hangt vervolgens van het kind zelf af of het daarbij blijft.
Kinderen die niets of te weinig krijgen, kunnen aanspraak maken op
vordering in geld op de erfgenamen ter grootte van dit minimale deel.
De hoogte daarvan is de helft van het gewone kindsdeel. Overlijdt
een ouder met achterlating van echtgenoot/geregistreerde partner
(dat kan ook de stiefouder zijn) én twee eigen kinderen, dan is het

www.entermedia.nl

gewone wettelijk deel uiteraard één derde deel voor elke erfgenaam.
De waarde van de legitieme vordering is dan in beginsel dus gelijk aan
één zesde deel van de nalatenschap.
Indien de vordering ten laste van een langstlevende partner te gelde
gemaakt kan worden, dan kan de ouder in het testament bepalen dat
die vordering pas opeisbaar is bij overlijden van die langstlevende
partner. De soep wordt voor de langstlevende partner in dat geval niet
zo heet gegeten, ware het niet dat de aanspraak op de legitieme portie
ook aanspraken op informatie en inzage in stukken met zich brengt. In
die zin kan ‘gedoe’ niet worden voorkomen zolang de legitieme portie
nog in de wet is opgenomen. De stemmen om de legitieme portie
te schrappen worden steeds luider, maar zolang het in de wet staat,
moeten we het er gewoon mee doen.
De reden voor uitsluiten of beperken van een kindsdeel in een
testament kan uiteraard variëren. Het doet de werkelijkheid geen
recht om ‘vakjes’ aan te geven, maar de concrete reden van ingreep in
het wettelijk kindsdeel is wel een belangrijke basis voor de inhoud en
uitwerking in het testament.
Zo kan het zijn dat één kind ten opzichte van broer of zus al extra
schenkingen heeft gekregen en nu genoegen moet nemen met een
lager erfdeel. Er kan ook sprake zijn van een geestelijke handicap
of een langdurig bijstandsgerechtigd kind. De vele verschillende
omstandigheden hebben in ieder geval wel één ding gemeen: ze
nopen tot nadenken over en actie tot het opstellen van een testament.
Makkelijk is het niet, maar het kan en moet soms wel.
Beperken of uitsluiten van een kindsdeel is een zwaar onderwerp
dat je ‘s nachts behoorlijk wakker kan houden. Ook al zal de emotie
daardoor niet minder worden, de zaak bij de kop pakken zal zeker
helpen. Hoe? Bij de notaris.

Paul Smit is de nieuwe contactfunctionaris voor Weesper ondernemers

‘Samen optrekken,
geen hindernis’
VIER MAANDEN IS PAUL SMIT (47) AAN HET WERK ALS BEDRIJFSCONTACTFUNCTIONARIS BIJ DE GEMEENTE WEESP EN NU AL VOELT HIJ ZICH ALS EEN
SPIN IN HET WEB VAN DYNAMIEK TUSSEN BEDRIJVEN, WINKELS EN GEMEENTE.
SMIT: “DE LIJNEN IN WEESP ZIJN AANGENAAM KORT, WAARDOOR JE SNEL
KUNT SCHAKELEN.”

Tekst en foto: Ruth van Kessel

In zijn functie volgde Paul Smit zijn voorgangers

is mijn andere opdracht: ik ben ook beleidsme-

Kjeld Vosjan en Glenn Jansen op. Dat er iemand

dewerker en projectleider. Die drie werkvelden

op die stoel gemist werd, merkte Smit al direct in

grijpen naadloos in elkaar. Het is een prachtige

zijn eerste werkweek. De bedrijven en winkeliers

dynamiek.”

klopten aan zijn deur: “De bedrijfscontactfunctionaris vervult in Weesp echt een sleutelrol. Het

Wa a ro m v in d j e d at zo p ra c ht i g ?

is een samenspel tussen IVW, WDO en Weesp

“Op deze manier ben ik niet alleen een door-

Marketing. Mensen zijn in Weesp redelijk direct

geefluik van de problemen en uitdagingen die er

in de omgang en zijn duidelijk in wat ze willen.

spelen in de praktijk, maar heb ik de positie om

Dan is het prettig dat ik er voor hen ben om te

zelf beleidsmatig dingen in gang te zetten. Een

kijken hoe we een situatie kunnen verbeteren of

voorbeeld is de bezetting van de winkelpanden

een probleem kunnen oplossen. Snelle commu-

in het centrum: samen met de WDO, make-

nicatie met iemand die van de situatie afweet. Zo

laars en de eigenaars van de panden zijn we in

zie ik ook mijn rol en de rol van de gemeente: als

gesprek over hoe je lang leegstaande panden

een partner die proactief meedenkt. Een samen

mogelijk zo kan aanpassen dat ze toch aantrek-

optrekken. Geen hindernispaal.”

kelijk zijn voor huurders. Of wellicht moet er iets
gewijzigd worden in het bestemmingsplan? Dit

Wat t rok je a a n in d e fu n c tie ?

is maar een voorbeeld van hoe samen optrekken

“De combinatie praktijk en beleid en de veel-

positief werkt. Dat vind ik inspirerend en ener-

zijdigheid aan onderwerpen waarmee ik mag

giegevend. Je krijgt veel uiteenlopende vraag-

werken. Als bedrijfscontactfuctionaris vervul

stukken op je bord, waar je vaak daadwerkelijk

ik een spilfunctie tussen bedrijven winkels en

praktisch wat aan kunt doen.”

PROFIEL

de gemeente. Dat werkt vice versa: ik zoek zelf

Pa ul S m i t

contact, maar nog mooier is als mensen je weten

Wat is j o u w a chte rgro n d ?

Gemeente Weesp

te vinden. Laagdrempelige communicatie. De

“Ik heb bij verschillende overheden - op provin-

(0294) 491391

zaken die ik in de praktijk tegenkom, kan ik be-

ciaal en gemeentelijk niveau - gewerkt en altijd

psmit@weesp.nl

trekken bij de ontwikkeling van beleid. Want dat

in de hoek van economische zaken. Ik ben opge-
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groeid in Twente, heb geografie gestudeerd in

rand, daar zijn we nu mee bezig en op de Nijver-

gelijkheden en waar nodig vraagstukken in een

Utrecht, jaren gewoond in Amsterdam en nu in

heidslaan zijn de gesprekken tussen bedrijven

bredere context zetten. Wel vind ik het de taak

Hilversum. Ik kende Weesp al vanuit mijn interes-

en gemeente ook weer op gang. Ik vind het be-

van de gemeente om soms knopen door te hak-

se voor mooie stadjes. Wat me toen al opviel was

langrijk dat je als gemeente duidelijkheid schept

ken en een vraagstuk niet voort te laten slepen.

de goede sfeer, ook in het stadhuis en de manier

en waar kan meebeweegt. Of duidelijk uitlegt als

Dat geeft ook duidelijkheid.”

waarop mensen met elkaar omgaan. Toen ik de

iets niet kan, maar hoe kan je dan wel iets berei-

advertentie zag herinnerde ik me dat meteen en

ken? Zoeken naar oplossingen. Tijdens bedrijfs-

Ee n ve e l vo u d a a n v ra a g s t u k ke n , h o e

ik moet zeggen: de benadering in Weesp spreekt

bezoeken merk ik dat ondernemers openstaan

ste l j e prio rite ite n ?

me nu ik er werk nog steeds erg aan.”

voor een goede relatie. Dat is fijn, want zeker op

“Die stel ik in samenspraak met de wethouders

de Nijverheidslaan hebben bedrijven toch lang

en collega’s. Nu heeft de Nijverheidslaan prio-

Is h e t m o e ili jk om je weg te vinden?

in onzekerheid verkeerd. Dat moeten we met

riteit, net als het Economisch Actieplan en een

“Dat gaat in Weesp erg gemakkelijk. Weesp heeft

elkaar in de toekomst zien te voorkomen. Daar

plan voor de binnenstad. Dat laatste heeft te

een prettige schaalgrootte met veel enthousiaste

is een open communicatie voor noodzakelijk

maken met het koopstromenonderzoek waar

en ondernemende mensen, kundige collega’s en

en een vroegtijdig betrekken van bedrijven bij

onlangs de resultaten van bekend zijn gemaakt.

kundige bestuurders. Mensen weten elkaar goed

plannen.”

Maar mijn hoogste prioriteit is het zorgen voor
een laagdrempelig en goed contact met de par-

te vinden. In een gemeente als Delft, waar ik
hiervoor jaren heb gewerkt, was dat anders. Daar

Je b edo elt in spra a k ?

tijen waarvoor ik inroepbaar ben. Ik wil echt die

waren de lijnen formeler en ingewikkelder. Hier

“Nee, ik bedoel een samen optrekken. Op be-

partner zijn.”

zijn ze kort en dat werkt sneller.”

drijfsniveau betekent dat ik bij een vraagstuk
graag zelf ter plaatse ga kijken wat er speelt. Dus

Wat i s j e i ndruk van je werk veld?

een aanvraag niet enkel op papier beoordelen,

“De drie bedrijventerreinen zijn heel divers.

maar kijken waar het om gaat. Zo kun je met

Noord is vooral zakelijk en functioneel en het

praktische en op maat gesneden oplossingen

grootste deel ziet er netjes uit. Mooi hoe ge-

komen. En als iets bestemmingstechnisch echt

meente en bedrijven daar samen in optrekken.

niet kan op die plek, onderzoeken wat er wel

Op het Van Houten Industriepark zie ik dat er wat

mogelijk is. Dus nooit zomaar een nee en star

te winnen is in de leegstand van panden aan de

regeltjes uitvoeren, maar altijd zoeken naar monr 3. | maart 2017 | B2B Weesp 17

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
Een aandeel in elkaar

Wil je de aandacht op jouw product, dienst of bedrijf richten? Bestel dan snel bedrukte
roll-up banners met jouw eigen ontwerp. GOOISDRUKWERK.nl heeft gegarandeerd de laagste
prijs van Nederland. Alles van de allerhoogste kwaliteit en makkelijk te bestellen! Maar ook
voor het printen van je uitnodigingen, ﬂyers, canvasdoeken, posters, wenskaarten en nog
véél méér kun je natuurlijk bij ons terecht. Kijk voor al deze dingen snel op

GOOISDRUKWERK.nl

✓Snelheid ✓Kwaliteit ✓Gemak

Bedrijvenvereniging voor
Weesp, Muiden en omstreken.

S e c re ta r i a at

Gevelrenovatiefonds
bedrijventerrein
Noord verlengd

info@ivw-weesp.nl

Cor van der Poel stopt
met zijn werk voor IVW

U it vo e re nd- secretari s

UITVOEREND-SECRETARIS COR VAN DER POEL ZET NA 12 JAAR EEN

IS, BLIJFT HET MOGELIJK OM NOG EEN UIT-

Cor van der Poel

PUNT ACHTER ZIJN WERKZAAMHEDEN BIJ DE IVW. HIERONDER

VRAAG TE DOEN UIT HET GEVELRENOVATIE-

corvanderpoel@ivw-weesp.nl

LEGT HIJ ZIJN VERTREK ZELF UIT.

FONDS.

“Ik stop met mijn activiteiten voor bedrijvenvereniging IVW. Jarenlang

Met het gevelrenovatiefonds kunt u niet alleen

en met veel ambitie en geestdrift heb ik de post ‘spin in het web’ in de

een subsidie krijgen om uw gevel op te knappen,

vereniging ingevuld, maar ik vind het wel genoeg na twaalf jaar; Vier

ook het renoveren van uw voorterrein of de aan-

Petra van Kooten
Postbus 106
1380 AC Weesp

Heeft u
nieuws?

HET GEVELRENOVATIEFONDS GAAT LANGER
DOOR, NAMELIJK TOT 31 DECEMBER 2017.
OMDAT HET FONDS NOG NIET UITGEPUT

periodes van drie jaar heb ik ingevuld en ik ga geen vijfde termijn in.

leg of verbetering van het groen voor de deur is

De IVW en B2B blijven

Overigens vind ik het wel een beetje jammer, maar het zij zo.”

subsidiabel. Hieronder daarom nog even kort de

graag op de hoogte

“Vanaf september 2005 ben ik gaan meedraaien toen Cees van Vliet mij

voorwaarden uit het fonds:

van uw bedrijfsnieuws.

vroeg of ik geïnteresseerd was in een functie bij de IVW, terwijl ik op dat

Dus stuur uw pers-

moment nog volop bezig was met het feestjaar Weesp 650 jaar stads-

- Uw bedrijfspand bevindt zich op bedrijventer-

berichten, nieuwsbrief

rechten. Echter, als man van het bedrijfsleven en na tien jaar wethouder-

rein Noord.

of huis-magazine ook

schap Economie zei ik meteen JA. Die sector heeft mij altijd geboeid en

- De renovatie zorgt voor een significante verbe-

naar IVW, postbus 106,

de ondernemers van Weesp waren mij goed bekend. Ik heb een mooie

tering van het aanzicht van het pand en is vanaf

1380 AC Weesp of

tijd meegemaakt: de goede sfeer binnen de honderden ondernemers,

de openbare weg zichtbaar.

info@ivw-weesp.nl.

het mooie bedrijfsleven in Weesp en prachtige ondernemingen met na-

- Uw aanvraag ligt tussen de € 2.500,- en €

En naar B2B Weesp:

tionale en internationale roem.”

15.000,- en bedraagt maximaal 25% van de totale investering.

postbus 5003,
1380 GA Weesp of

“Verder ben ik door mijn verlamming ten gevolge van een herseninfarct

info@b2bweesp.nl.

ook mijn mobiliteit kwijtgeraakt. Daardoor is het rechtstreekse contact

Informatie

- U bent nog niet begonnen met de uitvoering.

met de ondernemers een stuk minder geworden. Ik hoop een goede

Veertien bedrijven op Noord gingen u voor en

opvolger te krijgen. Ik vertrek per 1 juli 2017.”

ook de omgeving kreeg een mooiere uitstraling.
“Wacht daarom niet langer en werk samen met
ons aan een nog mooier bedrijventerrein”, aldus
Cor van der Poel. Wie meer wil weten, kan terecht

NOG VEEL MEER

op www.weesp.nl/gevelrenovatiefonds.

INFORMATIE VINDT
U OP ONZE WEBSITE
WWW.IVW-WEESP.NL

KVO-rapport

MIST U IETS, LAAT HET

26 januari, Nijverheidslaan. Poging inbraak

ONS WETEN.

28 januari, Pampuslaan. Ruitje uit de roldeur
gehaald en doorheen geklommen. Alarm ging af.
Kasten doorzocht, er lijkt niets weggenomen.
7 december, diefstal uit bouwkeet Flevolaan.
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12.000 m2
GIETVLOER

SCHILDERS- EN
GLASBEDRIJF POVER,
GROOTS IN VLOEREN

IN EEN PAAR DAGEN
EEN COMPLEET NIEUWE
BEDRIJFSVLOER

NIEUWE BEDRIJFSVLOER

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Bij DENSO in Weesp hebben wij een nieuwe
bedrijfsvloer van meer dan 12.000 m2 aangebracht.
Dit is voornamelijk in de weekenden gerealiseerd zodat
de bedrijvigheid van DENSO geen hinder ondervonden
heeft.

\ Gemakkelijk te onderhouden en daardoor
kostenbesparend
\ Naadloos, vochtbestendig en hygiënisch
\ Sterk en elastisch en comfortabel om op te lopen
\ Enigzins geluiddempend
\ Geschikt voor zware belasting (o.a. heftrucks)

EEN NIEUWE GIETVLOER IS NIET ALLEEN
ESTHETISCH ERG MOOI, MAAR VERGROOT
OOK DE VEILIGHEID OP DE WERKVLOER!

\
\
\
\
\

Pampuslaan 104
1382 JR Weesp
Tel: 0294-412472
E-mail : info@poverschilders.nl
www.poverschilders.nl

