SCHOONMAKEN?

AGENDA
28 juni
BeterBusiness Haarlem IJmond
Bijeenkomst
‘Trossen los, varen en Barbecueën’
m.m.v. Rederij ’t Smidtje,
Van Assema en Vijn Partyservice.
Meer info en aanmelden
www.beterbusiness.nl

GoedeZaken
HET HEK GING OPEN

7 juli
Zomerevent BBQ
OV IJmond
Tijd: 17:00 tot 22:00 uur
Locatie: Forteiland IJmuiden
Meer info:
www.ovijmond.nl
11 juli
BurgeMasterclass
Bernt Schneiders
BeterBusiness
Tijd: 16:00 tot 18:30 uur
Locatie:
Gemeentehuis, Grote Markt 1
Haarlem
Meer info: www.beterbusiness.nl
29 augustus
Beachborrel
Kennemer Business
Tijd: 15:30 tot 20:00 uur
Locatie:
San Blas, Bloemendaal aan zee
Meer info:
www.kennemerbusiness.nl

COLOFON
Goede Zaken Commerciële uitgave
van Haarlems Dagblad & IJmuider
Courant
In samenwerking met de partners
Horlings Accountants en
belastingadviseurs
Kamer van Koophandel
Köster Advocaten
Bedrijf&Samenleving
Haarlem en omstreken

De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg, Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en
informatie: Joury Peters
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
www.goedezaken.nu
Volg ons ook op

Ondernemers willen doorgaan
met Biz Waarderpolder
Ondernemers in de Waarderpolder
willen doorgaan met de beveiliging
van het gebied op de manier zoals
het nu met een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is geregeld. De huidige BIZ loopt eind dit jaar af. Bruno
Giebels, voorzitter van de ondernemersvereniging IKH vroeg daarom
de gemeenteraad om toestemming
voor een peiling voor een nieuwe BIZ
Waarderpolder. De raadsleden zagen
de goede waren resultaten tot nu toe
en stemden in juni unaniem in met het
verzoek.

30 juni
Ondernemersbeurs
ZP-Net
Tijd: 18:00 tot 22:00 uur
Locatie:
Sportcomplex Koning Willem
Alexander
Hoofddorp
Meer info: www.zpnet.nl/beurs

4 juli
NV Haarlem
Talkshow
Tijd: 16:30 tot 19:00 uur
Locatie:
Let op! Stadsschouwburg
Meer info: www.nv-haarlem.nl
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29 juni
Haarlem Business Pitch
Finaleavond
SOPitch
Tijd 19:30 tot 22:00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
Zijlweg 1 in Haarlem
Meer info: www.sopitch.nl

30 Juni
Tennis- en netwerkevent
BeterBusiness
Tijd: 15:30 tot 20:30
Locatie: LTC Brederode
Kerkpad 61 Santpoort-Noord
Meer info: www.beterbusiness.nl

Finale-avond 29 juni

Bernard Lensink

Op 1 juli 2006 ging Bernard Lensink
als adjunct-directeur aan de slag op
Landgoed Duin & Kruidberg. Inmiddels is hij directeur van het historische
landgoed, ooit het grootste woonhuis
van Nederland. Onder zijn leiding gingen de hekken van Duin & Kruidberg
– letterlijk en figuurlijk – open.

‘Het was toen ik begon nog een heel
ander bedrijf’, vertelt Lensink. ‘De uitstraling was veel statiger, met een
5-sterrenhotel en Michelinsterrestaurant, personeel in rokkostuum en met
witte handschoentjes. Ook de wereld
om ons heen zag er totaal anders uit,
het was nog voor de c risis. ABN AMRO
Bank was – en is – eigenaar van Duin &
Kruidberg en in 2008 kwam het landgoed tijdelijk in de verkoop. Een onzekere en hele moeilijke tijd brak aan.
Toen directeur Sjoert Klein Schiphorst
vertrok, heb ik als interim-directeur
een plan voor de periode 2010-2014
gemaakt. Op basis daarvan werd het
woordje ‘interim’ voor mijn functie
weggehaald.’
‘We organiseerden een Pinksterjaarmarkt, ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan, waarvoor ik een vergunning had aangevraagd voor pakweg

1500 à 2000 man. Om elf uur zouden
we beginnen, maar om tien uur zat de
tuin al helemaal vol. Hele generaties
die nog nooit op Duin & Kruidberg
waren geweest, wilden er graag eens
naar binnen. In totaal ruim 10.000
mensen, met files in heel Santpoort
tot gevolg. Dat toegankelijke, daar lag
de sleutel tot succes. De metafoor die
ik altijd gebruik, is die van het openzetten van ons hek. Lokaal, regionaal
en nationaal, in plaats van internationaal. Niet meer wedijveren met de
grootste hotels in Amsterdam, maar
focus op Haarlem, Velsen, Alkmaar…’
‘We hebben Brasserie & Loungebar
DenK kunnen realiseren. Een nieuwe
vleugel is gebouwd om het Koetshuis
vrij te spelen, dat vorig jaar zomer is
aangepakt. Dit jaar nog krijgen we
een nieuwe parkeerplaats. En momenteel werken we plannen uit voor
welness zodat we de breedte van de
toeristenmarkt – culinair, shopping,
welness – bedienen, waarbij gastvrijheid altijd centraal staat. Landgoed
Duin & Kruidberg is een heerlijke plek.
Ik ben trots dat we met ons team alle
plannen hebben kunnen realiseren en
heel dankbaar dat ik dit werk al zo lang
mag doen.’

Unieke Opening Bedrijf
& Samenleving
Door te abseilen van de gevel aan de
Freddie Oversteegenstraat, opende
Burgemeester Bernt Schneiders donderdag 16 juni jl. op unieke wijze het
nieuwe pand van Bedrijf & Samenleving Haarlem & Omstreken. Burgemeester Bernt Schneiders is sinds de
oprichting van Bedrijf & Samenleving
nauw betrokken en tevens beschermheer.
Noteer in uw agenda het nieuwe
adres van Bedrijf & Samenleving:
Freddie Oversteegenstraat 315,
2033 MV Haarlem.
Marijke Aukema: 06-14594052
Desiree Terwee: 06-34248772
bedrijfensamenleving.nl

Burgemeester Bernt Schneiders opent
Bedrijf & Samenleving

Een BIZ is een vorm van een onder
nemersfonds. Giebels: “Wij hebben als
bedrijfsleven vijf jaar lang veel plezier
gehad van deze BIZ. Het aantal inbraken per jaar is op een hand te tellen,
uniek voor een bedrijventerrein. De BIZ
zorgt er bovendien voor dat alle bedrijven profiteren van de beveiliging en
meebetalen via de OZB. Daarom willen
wij de regeling graag voortzetten!”
Naast Veiligheid krijgt de BIZ Waarder
polder in de periode de 2017-2021
Kwaliteit & Uitstraling en Samen
werking als aanvullende thema’s.
Veiligheid blijft het allerbelangrijkste. De kosten blijven gelijk. Giebels:
“De nieuwe thema’s geven in de toekomst ruimte voor extra activiteiten
die aan de ondernemers ten goede
komen. Dat is ontzettend belangrijk
om het ondernemersklimaat goed te
houden.”

Bruno Giebels.

Wethouder Joyce Langenacker van
Economie: “Concreet betekenen de
extra thema’s dat de ondernemers
met het fonds incidenteel kunnen inspringen op de openbare ruimte. En
als het nodig is kunnen zij binnen de
Parkmanagement-constructie thema’s
oppakken zoals beter samenwerken
op gebied van onderhoud, of samenwerking stimuleren als het gaat om
deels verplichte energiemaatregelen.
Ondernemers vragen hier steeds vaker
om en het werkt in de praktijk door de
korte lijnen tussen de ondernemers en
de overheid.”
Om een Bedrijveninvesteringzone te
mogen instellen stelt de Wet op de
Bedrijveninvesteringszones als voorwaarde dat er een draagvlakmeting
wordt uitgevoerd. In het najaar kunnen de ondernemers zich uitspreken
over het voortbestaan van de BIZ
Waarderpolder.

Woensdag 29 juni finale
Haarlem Business Pitch

Contant Lamp

Voor de Haarlem Business Pitch
meldden zich circa 30 ondernemers aan. Woensdag 29 juni vindt
in S
 ociëteit Vereeniging aan de Zijlweg in Haarlem de finale plaats. Dan
presenteren vijf finalisten zich aan
de jury. Wie wil weten wat er bij een
goede business pitch komt kijken
is van harte welkom bij de finale.
Gratis toegang, aanvang 19.30 uur.
Aanmelden via info@constantlamp.nl.

De eindstrijd gaat tussen Katja Verheul (LAM ERA makelaars), Kenneth
Nieuweboer (CoolXperts), Ferdinand
Pronk (PronkScriptum), Inemarie
Dekker (verhalenmakers.com) en Rik
Balder (boekuwzending.nl). Een jury

onder leiding van Constant Lamp
bepaalt wie er wint. Tijdens de finaleavond zet algemeen directeur Jaap
Lampe van de Stadschouwburg en
Philharmonie Haarlem in een gesprek met interviewer Jaap Sluis uiteen welke theatrale kwaliteiten een
pitch kunnen versterken.
De Haarlem Business Pitch wordt
dit jaar voor het eerst gehouden en
krijgt vanwege het grote aantal aanmeldingen en de positieve respons
vanuit het bedrijfsleven vrijwel zeker
een vervolg. De prijs wordt gesponsord door onder meer restaurant
De Bokkedoorns uit Overveen en
vluchtsumilator.nl uit Spaarnwoude.
Voor meer info: www.sopitch.nl

