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Rabobank draagt bij aan bloemenpiramides Cronjéstraat

Innovatie in bedrijf
Vrijdag 4 oktober wordt in Sociëteit
Vereeniging te Haarlem weer een
Innovatiecafé gehouden. Jaap Sluis
interviewt ondernemers over innovatie in bedrijf. De gratis toegankelijke bijeenkomst is een initiatief van
Rabobank Haarlem en Omstreken,
gemeente Haarlem, Sociëteit Vereeniging, communicatieadviesbureau De
Coalitie en Hogeschool Inholland.

Veel fysieke retailers en winkelstraten hebben het moeilijk. Steeds meer
consumenten bestellen via internet
of stappen in de auto voor een bezoek
aan een outletcenter. Winkelstraten en
winkeliers moeten daarom extra inspanningen leveren om consumenten
te verleiden.

De Generaal Cronjéstraat, een van de
langste winkelstraten van Nederland,
geeft het goede voorbeeld. Zo werden
recent door de hele straat bloemenpiramides geplaatst. Met dank aan de
Rabobank Haarlem en Omstreken,
die via het Rabo Ondernemers Impuls
(ROI) dit lokale initiatief financieel mede mogelijk maakte. Martin van den
Nouwland, één van de vijf bestuurders
van de eigenaren BIZ (Bedrijven Investerings Zone) in de Cronjéstraat, legde
in een pitch de bedoelingen uit. BIZvoorzitter Peter van den Nouwland,
eigenaar van speelgoedspeciaalzaak
Game Time, luisterde aandachtig toe.
De broers Martin en Peter hebben
beiden een verleden in de straat.
Hun vader had er een groentewinkel.



Foto: RAP Fotografie – Ramon Philippo
Peter (links) en Martin van den Nouwland, met in hun midden Rabobank accountmanager Ronald van Schie: ´Een levendige straat zorgt voor
meer bezoekers en dus minder leegstand. Bovendien hebben bloemen en groen een positief effect op de sociale samenhang.'

'Onze wortels liggen hier. Dankzij
de BIZ is de slagkracht van de pandeigenaren vergroot. Wij geloven in
een zonnige toekomst voor de Cronjéstraat. Een levendige straat zorgt
voor meer bezoekers en dus minder
leegstand. Bovendien hebben bloemen en groen een positief effect op
de sociale samenhang in de buurt. We
zijn na de toekenning van de gelden
in zee gegaan met Oase Lease, een
gespecialiseerd bedrijf. Je ziet het terug in het gedrag van de consument.

Cybercrime congres voor het mkb

Niemand parkeert zijn fiets tegen de
nieuwe bloembakken.'
Lokaal zichtbaar
Rabobank accountmanager Ronald
van Schie was als toehoorder aanwezig bij de pitch van Martin van den
Nouwland. Hij was onder de indruk
van zijn enthousiasme. 'Dit initiatief
sluit naadloos aan bij onze strategie
om als bank lokaal zichtbaar en aanwezig te zijn. In de Cronjéstraat zijn
ongeveer 150 winkels. Een flink deel

van de eigenaren is klant bij de Rabobank. We hebben niet voor niets een
eigen kantoor in het Julianapark. Het
Rabo Ondernemers Impuls steunt
projecten die bijdragen aan de versterking van de economische infrastructuur. Mede door de nieuwbouw
in de omgeving, de vestiging van veel
jonge gezinnen en de diversiteit van
het winkelbestand heeft deze winkelstraat zeker toekomst.'
 www.rabobank.nl/haarlem

Tot de podiumgasten behoort onder
anderen Mathijs Vrijbloed (derde generatie in een bekend Haarlems familiebedrijf ). Haarlemmer Mick Walvisch
vertelt op 4 oktober over EVAnet. Dat
is een bushalte 2.0 waarin zaken als
toilet, bushalte en bezorgdiensten
samenkomen. André Kapitein van
KapiteinLabs (ondernemer/uitvinder)
deed nieuwe vondsten en zet die om
in uitdagende projecten.

 De inloop is vanaf 15.30 uur en de
interviews worden van 16.00 tot
17.00 uur gehouden. Aansluitend
napraten en borrelen. Vooraf
aanmelden op www.societeitvereeniging.nl/agenda of via sluis@
decoalitie.nl.

Kantoorpand wordt bij toeval bedrijfsverzamelgebouw
Veel Haarlemmers kennen het pand
op de hoek Kenaupark-Kenaustraat.
Sinds begin dit jaar stond het enige
tijd leeg, tot het deze zomer - min of
meer toevallig - een bedrijfsverzamelgebouw werd.
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Cybercrime was een van de onderwerpen tijdens de laatste NV Haarlem,
de talkshow voor en door ondernemers in de Philharmonie. Daar vertelde
Ad Hinten, eigenaar van een dierenspeciaalzaak in Hoofddorp, wat hem
overkwam toen hij ’s morgens zijn computer aanzette. Hij bleek het
slachtoffer van ransomware of gijzelsoftware, een chantagemiddel op
internet. Tien jaar werk was in één klap verdwenen. Steeds vaker is het
mkb slachtoffer van cybercrime, terwijl maar liefst 90 procent van de
ondernemers de internetbeveiliging niet op orde heeft. Het Regionaal
Platform Criminaliteitsbestrijding organiseert daarom woensdagavond 6
november het congres op ‘OUT OF BUSINESS’, waar daders, slachtoffers en
experts ingaan op de do’s en don’ts.

 T oegang gratis, na aanmelden via: www.rpcnh.nl

Het hoekpand op nummer 15 was
in gebruik bij Boogaard Assurantiën,
net als de twee naastgelegen panden
op 17 en 19. Toen dat bedrijf samenging met SAA Verzekeringen werd de
Haarlemse vestiging ingekrompen,
waardoor twee van de drie panden
vrijkwamen. Al vrij snel meldden zich
vastgoedpartijen die de panden voor
een aardig bedrag wilden kopen. Eigenaar/beheerder Miguel Boogaard
besloot ze echter in eigen beheer te
houden. ‘Zulke mooie panden op zo’n
locatie in Haarlem, die wil je toch niet
kwijt?’

heb ik zelf weer mijn overall aangetrokken en de renovatie begeleid - en
deels ook zelf uitgevoerd.’ Als gevolg
daarvan kent Boogaard het pand op
zijn duimpje en weet hij over elk detail iets te vertellen, tot de scharnieren
en stopcontacten aan toe.

De uitspraak geeft aan hoe trots Boogaard is op ‘zijn’ gebouwen, waar hij de
nodige klusuren in heeft zitten. ‘Toen
het pand opgeknapt moest worden,
heb ik een paar aannemers een offerte gevraagd. Nou, die zagen hun
koren al bloeien, niet te geloven. Toen

In eerste instantie zocht Boogaard
één of twee huurders die beide panden in zijn geheel wilde huren. ‘Tot ik
een oud-buurman tegenkwam, die
vertelde dat zijn bedrijf en dat van
een paar anderen weg moesten uit
hun pand op de Nieuwe Gracht. Om
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Miguel Boogaard:´Zulke mooie panden op zo’n locatie in Haarlem, die wil je toch niet kwijt?’

eerlijk te zijn zat ik er eerst niet zo op
te wachten om ‘losse kamertjes’ te
gaan verhuren, maar al pratend met
iedereen raakte ik zelf ook helemaal
enthousiast, haha. Zo is het balletje
gaan rollen en uiteindelijk zijn ze deze
zomer allemaal naar het Kenaupark
gekomen. Heb ik wel eerst alles netjes
in orde gemaakt natuurlijk hè. Er zijn
nog een aantal kamers beschikbaar,
met name op nummer 17, maar dat
zal zich geleidelijk aan ook wel vullen.
Ik loop regelmatig bij iedereen binnen voor een bakkie en vind het super
dat er weer leven in het gebouw zit.’

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda van 2019: www.goedezaken.nu/agenda
di. 17 september
Prinsjesdaglunch
Bijeenkomst voor ondernemend en
bestuurlijk Haarlem.
11.30-15.00 uur
Locatie: Lichtfabriek
ww. haarlemseprinsjesdaglunch.nl
w

ma. 23 september
Open Coffee Haarlem
Open inloop, ongedwongen netwerken
met ondernemers.
10.00-12.00 uur
Locatie: Birdy’s Bar
ww.opencoffeehaarlem.nl
w

vr. 27 september
Netwerkontbijt GIDS
Met als thema: Ondernemers & leiders
verbinden.
7.00-9.00 uur
Locatie: DeDAKKAS
nfo@gelovenindestad.nl
 i

wo. 18 september
Inspiratiemarkt Egelantier
Bijeenkomst initiatiefnemers voor
nieuwe invulling Egelantier.
17.00-21.00 uur
Locatie: Egelantier
ww.haarlem.nl
w

do. 26 september
Trends in digitale mobiliteit
Digital Workplace Day, met verschillende
sprekers.
13.00-18.30 uur
Locatie: 3d Makers Zone
ww.executive-people.nl
w

zo. 29 september
Teva Halve van Haarlem
Inclusief bedrijvenloop, met
businesspakket.
Vanaf 11.15 uur
Locatie: Grote Markt
ww.halvevanhaarlem.nl
w
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