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IKH pleit voor betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid Waarderpolder

Bruno Giebels: ‘Het verbeteren van de doorstroming op de hoofdroutes is niet alleen in het
belang van de Waarderpolder, maar voor de hele bereikbaarheid van de stad.’

OV te laten reizen, dat moet dan ook
gefaciliteerd worden. Zo pleiten we
voor de realisatie van een volwaardig OV-knooppunt Spaarnwoude
met daarbij een veel uitgebreider
busnetwerk. Op dit vlak kan de Waarderpolder een hub-functie vervullen
om bij te dragen aan de autoluwe
binnenstad. Bijvoorbeeld door een
gestapelde parkeervoorziening die
aansluit op alternatieve vervoersmogelijkheden. Ook moet er worden
geïnvesteerd in fietspaden en -voorzieningen, bijvoorbeeld met een
fietsonderdoorgang bij de Prinsenbrug, een fietsbrug bij Spaarneboog
en meer tweerichtingsverkeer, zodat
fietsers minder vaak over hoeven te
steken.’

die hoofdroutes is niet alleen in het
belang van de Waarderpolder, maar
voor de hele bereikbaarheid van de
stad, want je ziet die punten gewoon
vastlopen.’

Veiliger kruispunt
‘Verkeersveiligheid is voor ons een
ander belangrijk aandachtspunt. Zo
pleiten we al geruime tijd voor het
verbeteren van het kruispunt Ou-

Bereikbaarheid is één van de speerpunten van de Industriekring Haarlem
(IKH), belangenbehartiger van bedrijven in de Waarderpolder. Voorzitter
Bruno Giebels: ‘Zeker met het oog op
de groeiende stad kunnen we als IKH
meegaan in veel punten uit het Mobiliteitsbeleid van de gemeente. Maar we
zien ook punten waarop wat ons betreft
echt investeringen nodig zijn om Haarlem niet alleen als woon- maar ook als
werkstad aantrekkelijk te houden.’

‘Denk aan de verkeersdruk op met name de Oudeweg en de Waarderweg.
Die zal de komende jaren alleen maar
toenemen, het is wat ons betreft pure
noodzaak om hier een 2x2-baansweg
van te maken. Ook dringen we aan op
het realiseren van een nieuwe afrit
vanaf de A9 ter hoogte van Velserbroek naar de Westelijke Randweg.
Daarmee vang je veel verkeer af dat
nu door de Waarderpolder rijdt. Het
verbeteren van de doorstroming op
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Ambassadeur sociaal ondernemerschap

Niet vergeten:
complimentje geven!

foto: Judith Buijze-Cappon

MEO Haarlem, dat zowel backoffice- als online en offline mediadiensten
verzorgt, won in 2019 de Participatieprijs voor werkgevers. Directeur-ondernemer Edwin Teljeur van MEO is in Haarlem en Alkmaar ambassadeur
van sociaal ondernemerschap. ‘Kijk, ik vind vanuit mijn hart dat iedereen
talenten heeft. Die moet je in beeld brengen en dan kijken hoe je die kunt
inzetten in een job. Juist ook mensen die op bepaalde gebieden anders
scoren dan de gemiddelde medewerker, kunnen een verrijking van je
organisatie zijn. Er is oprecht veel talent, dat je niet benut als je niet verder
kijkt dan je neus lang is.’
‘Het winnen van de Participatieprijs werkgevers helpt om medewerkers
trots te laten zijn, op de keuze om kansen te geven aan iedereen. Je laat
jouw klanten en andere zakenrelaties zien waar je voor staat. En dat helpt
weer bij het uitdragen van jouw visie op andere werkgevers.’
Tips over werkgevers en aanmelden kan tot en met dinsdag 18 mei via
 info@participatieprijswerkgevers.nl
www.participatieprijswerkgevers.nl

Volwaardig OV-knooppunt
‘Verder kijken we nadrukkelijk naar
openbaar vervoer en fietsers. We
ondersteunen van harte de ambitie
om meer mensen met de fiets of het

 www.industriekringhaarlem.nl

Lisa Cobelens kiest voor persoonlijk contact
Makelaar in mensen met elkaar verbinden. Lisa Cobelens (42), geboren en
getogen in Haarlem, kiest voor de persoonlijke benadering als het aankomt
op netwerken. Daardoor draagt ze met
haar werk, onder meer voor poppodium Patronaat, veel bij aan haar lievelingsstad. ‘Ik hou van Haarlem en wil
er nooit meer weg.’

Na een paar carrièreswitches is Lisa
Cobelens uiteindelijk de ondernemerswereld ingerold. Ze noemt zichzelf verbindingsmakelaar, omdat ze
mensen en bedrijven met elkaar verbindt. ‘Ik kom wel eens op netwerkborrels, waar veel mensen alleen maar
met visitekaartjes strooien. Zo ben ik
niet. Ik ga liever op een persoonlijke
manier de connectie aan. Ik ben er erg
trots op dat ik mijn expertise en passie
in kan zetten voor Haarlem.’
Vrienden van Patronaat
Lisa is als verbindingsmakelaar op vele
fronten actief. Zo runt ze Vrienden van

Juist de kleine
ondernemers maken
Haarlem écht Haarlem

Patronaat, een groep Haarlemse ondernemers met een passie voor muziek en een hart voor het poppodium.
De club ondersteunt Patronaat niet
alleen financieel, door hun lidmaatschap, maar brengt ook expertise in.
In ruil voor, onder meer, exclusieve
toegang tot shows en evenementen.
Daarnaast is de onderneemster actief
bij de Haarlemse stadsglossy HRLM.
Samen met hoofdredacteur Jeannette
Eversen heeft Lisa de HRLM Ambassadeurs opgericht. Deze club wil kleine
ondernemers in Haarlem in de spotlight te zetten, door ze redactionele
aandacht te geven. Lisa: ‘Vooral in de-

ze coronatijd is het erg belangrijk dat
juist de kleine ondernemers exposure
krijgen. Want die maken Haarlem écht
Haarlem.’
Onlangs nam Lisa bovendien het roer
over van het online media platform
Haerlems Bodem. Met hoofdredacteur Heleen Folgering richt ze zich op
gesprekken met bijzondere Haarlemmers en bezoekt mooie plekken in
de stad. Waardoor ze aparte verhalen
kunnen maken met meer diepgang
en een rauw randje. ‘Ik hou van mijn
werk, het is mijn passie’, vertelt ze.
‘Geen dag ziet er hetzelfde uit.’

COLOFON

AGENDA
Voor de complete zakelijke agenda: www.goedezaken.nu/agenda
Als gevolg van de Covid-19-maatregelen zijn verschillende bijeenkomsten afgelast of verplaatst.
Tip: check de websites van de organisaties voor de meest actuele stand van zaken.

vanaf di. 4 mei
Innovatiecafé online
Videoregistratie van tafelgesprek
met innovatieve ondernemers,
o.l.v. Jaap Sluis.
 www.goedezaken.nu en
www.youtube.com > Goede Zaken

deweg - Nijverheidsweg - Fustweg.
Uit recente cijfers blijkt dat dit één
van de meest onveilige kruisingen
van Haarlem is. Onlangs hebben we
samen met Parkmanagement Waarderpolder een online ondernemersbijeenkomst georganiseerd over dit
kruispunt. De animo was groot en
de zorgen over de veiligheid bleken
breed gedragen. In 2018 is door de
gemeente toegezegd om het kruispunt aan te passen, maar tot onze
teleurstelling is dit tot op heden niet
uitgevoerd. Verschillende onderzoeken bevestigen dat de aanleg van een
verkeersregelinstallatie, met extra opstelstroken, de enige juiste oplossing
is en we hebben de gemeente dan
ook nogmaals opgeroepen om snel
tot actie over te gaan. Op meer ongelukken zit niemand te wachten en we
zien het als onze taak om bij te dragen
aan het voorkomen daarvan.’

do. 6 mei
NetwerkenWerkt!
Online bijeenkomst, netwerk voor HRprofessionals uit Zuid-Kennemerland
en IJmond.
10.00-11.30 uur
 www.wspzkij.nl

di. 11 mei
Sparkz Netwerklunch
Maandelijkse bijeenkomst van
Sparkz Networking Kennemerland.
12.00-15.00 uur
Locatie: Brouwerskolkje Exclusief
 www.sparkznetworking.nl

Goede Zaken is een
commerciële uitgave, in
samenwerking met diverse
partners, geproduceerd
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verantwoordelijkheid van:

waarderpolder.nl

RECLAMEBUREAU

Tips en contact:
goedezaken@decoalitie.nl.

