Business Borrel
Vrijdag 12 februari a.s. vanaf 17.30 uur
Organisatie: politieke partijen van Landsmeer
Locatie: Café De Remise in het ICL,
Zuideinde 6, Landsmeer
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Businessborrel met politiek sausje
Tijdens het tweemaandelijks overleg van de
BVL met de gemeente Landsmeer, waarbij
lopende zaken die de gemeente en het
bedrijfsleven betreffen de revue passeren,
heeft wethouder economische zaken
Richard Quakernaat namens de gemeente
het aanbod gedaan om de businessborrel
van februari 2010 aan te bieden en in te
vullen. Het ‘bedrijf’-de gemeente Landsmeerbiedt tijdens deze businessborrel de
politieke partijen die deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezing van 3 maart 2010
de gelegenheid om hun partijprogramma
te presenteren en toe te lichten aan de
ondernemers van de BVL.
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Bij de verkiezingen 4 jaar geleden voor de nu zittende
gemeenteraad boden de politieke partijen samen de
businessborrel aan. Nu worden ze door de gemeente
geïnviteerd en mogen ze via een politieke informatiemarkt op 12 februari hun visie kenbaar maken aan BVLleden die daarin geïnteresseerd zijn.
Verkiezingskraam

In het ICL krijgen de deelnemende partijen ieder een
eigen verkiezingskraam, van waarachter zij hun eigen
campagnemateriaal in de vorm van partijverkiezingsprogramma’s, flyers en posters aan de man kunnen brengen
en informatie kunnen verstrekken over hoe zij politiek
gezien Landsmeer de komende vier jaar op de kaart willen zetten. Het wordt een een-op-een gebeuren waarbij
lokale politici en kandidaten voor de gemeenteraad de
BVL-leden, die dat wensen informeren.
Borrelpraat overgoten met politiek sausje

Er wordt niet gekozen voor de vorm van een politiek
verkiezingsdebat. Aan het karakter van de businessborrel, samen gezellig borrelen en praten met elkaar, wordt
niet getornd maar er is een mogelijkheid om het gesprek
te overgieten met een politiek sausje. Quakernaat verwacht dat de LOL vlak voor de verkiezingen met een

echt lijsttrekkersdebat komt. Wij bieden de politieke
partijen de mogelijkheid om de BVL’ers alvast voorinformatie te geven over hun politieke bedoelingen en hun
politieke acties richting bedrijfsleven.
In 2006 bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd
er campagne gevoerd tijdens een BVL businessborrelpaneldiscussieavond. Lokale politici en ondernemers
onder leiding van RTL-nieuwslezer Jan de Hoop debatteerden toen aan de hand van stellingen over de visie
van de plaatselijke politiek op het bedrijfsleven. Het
debat rond de stelling: ‘het midden-en kleinbedrijf is de
kip met de gouden eieren’ zal menigeen zich nog wel
kunnen herinneren, evenals de eierwekker waarmee de
debattermijnen werden bepaald.
Zes partijen in beeld

Voor de politieke informatiemarkt van 12 februari gaan
uitnodigingen uit naar het CDA, D66, Groen Links, PvdA,
VVD en de 3-in-1-partij van Andre la Fontaine, die met
‘Gemeentebelangen’, dicht bij de burger, de ’PVL’ voor
de verenigingen en de jeugd en ‘Positief Landsmeer’ met
overzicht, inzicht, toekomst voor de gemeente Landsmeer lokaal opteert voor een of meerdere raadszetels.
In 2006 pleitte la Fontaine er al voor om Landsmeer als

toeristische trekpleister met een theehuis en hotel aan
de Breek beter op de kaart te zetten. Ook bij zijn ‘3 in
1 partij’ blijft hij opteren voor openbare terrassen aan
het water om met elkaar van de prachtige omgeving te
kunnen genieten.
Toerisme en recreatie

Bij het CDA vond hij in 2006 een echte medestander
op het terrein van toerismepromotie in de persoon van
Joop Rietberg die opteerde voor een kaasboerderij annex verkooppunt voor zuivel, honing en souvenirs uit het
veenweidegebied, aangevuld met roei-, fiets-, en kanofaciliteiten aan de rand van het Landsmeerderveld nabij
de A10. Echte businesspromoting, zo te zien.
Op de businessborrel van de 12e februari kunnen de ondernemers zich door alle partijen laten informeren over

de wijze waarop zij de Landsmeerse business willen stimuleren. De SP, de PVV en TON nemen niet deel aan de
gemeenteraadsverkiezingen in Landsmeer. Oud-PVDAwethouder Ben van den Bos (kandidaat raadlid voor
de PvdA) introduceerde onlangs als persiflage op TON
de TOL-variant- ‘Trots Op Landsmeer’. VVD-wethouder
Quakernaat onthoudt zich van politieke uitspraken maar
laat wel doorschemeren dat hij als wethouder economische zaken graag nog een aantal jaren actief zou willen
blijven.
Tweemaandelijks overleg

Zijn tweemaandelijks overleg met de BVL, het MKB en
de KvK noemt hij constructief en positief. Hij hoopt ook
dat dit de komende tijd zo blijft. Er is overleg geweest
over de herinrichting van het dorpscentrum. In de vakantieperiode zal de herbestrating gerealiseerd worden.

De veiligheid in en rond het winkelcentrum is een punt
van zorg voor ondernemers en gemeente. Door de plaatsing van camera’s, mosquitos en een samenscholingsverbod probeert men de overlast aan te pakken en te
beperken.
De gemeente gaat samen met de BVL en KvK een
economische structuurvisie maken. Het parkeren in de
blauwe zone wordt geëvalueerd en er zal ook een evaluatie van het inrijverbod plaatsvinden. Quakernaat en de
BVL werken constructief samen en hopen dat nog lang
te doen. Hij gaat er van uit dat de vertegenwoordigers
van de lokale politieke partijen tijdens de februariborrel
specifiek hun acties ter ondersteuning van het bedrijfsleven zullen ventileren.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Een gezellige nieuwjaarsreceptie

het marktplein: herinrichting naar definitieve vorm met

naar het alsmaar groeiend aantal uitstallingen van som-

In het Dorpshuis van Landsmeer vond op vrijdag 8 janu-

nieuwe materialen. Er zal gefaseerd gewerkt worden. In

mige winkels. N.a.v. de herinrichting worden hierover,

ari j.l. de nieuwjaarsreceptie van de BVL plaats. In een

4 fasen, van zuid naar noord, zodat de markt, weliswaar

binnen de gemeente, vragen gesteld. BVL moet hierbij

gezellige ambiance keek bestuurslid Fons Huijermans

telkens een beetje verplaatst, op het marktplein gehand-

een rol spelen.

terug op het afgelopen jaar en blikte vooruit in 2010.

haafd kan blijven. De werkzaamheden hier zullen zo’n

De avond werd muzikaal opgeluisterd door optredens

2 maanden gaan duren. Daarna Burg. Post weg (mei,

Status Breekoever (A) en Luijendijk Zuid (B)

van Dennis Burger en 2 Force. Eric Steensma zorgde

juni), het lint (juli/aug), Dr M.L. Kingstraat (sept/okt).

A: Gemeente is volop in gesprek met Eigen Haard. In

voor muziek tussen de optredens door. Het was een pri-

Voor belangstellenden is er op 16 februari van 16.00 tot

februari komt e.e.a. in de Raad. Men hoopt eind 2010

ma gelegenheid om weer even bij te praten en er werd

19.00 uur een inlooppresentatie in het ICL. Hier worden

te starten

ook veel van de dansvloer gebruik gemaakt.

de te gebruiken materialen getoond, en is er de moge-

B: Rijkssubsidie om dit project vlot te trekken is verleend,

lijkheid om vragen te stellen. Namens de gemeente zul-

dus er moet voor 1 Juli gestart worden met de 1e fase:

len Richard Quakernaat en Niek Kronenburg aanwezig

14 woningen.

zijn. Zo ook Gerrit Wals (markt), Otto van Haarlem (BVL)
en wellicht een vertegenwoordiger van de politie.

Horecavergunningen
In de Telegraaf van 18 december stond een stukje over

Blauwe zone

de vergunningenplicht voor de horeca. Dit betreft een

De conclusie van het rapport over de blauwe zone was

wens van de VNG. Gemeente Landsmeer wil hier niet

dat er (op dit moment) eigenlijk geen conclusie mogelijk

aan meewerken. Horecabedrijven binnen de gemeente

is. De onderbouwing hiervan was echter dermate inge-

blijven vergunningplichtig en kunnen deze slechts aan-

wikkeld, dat deze, voordat dit in de Raad ingebracht kan

vragen, indien zij gevestigd zijn op een als zodanig in

worden, herschreven dient te worden. Zodra dit gereed

het bestemmingsplan aangemerkte locatie. Heeft men

is ontvangen wij een kopie.

eenmaal zo’n vergunning, dan hoeft deze niet steeds
verlengd (opnieuw aangevraagd) te worden. BVL is het

Besproken is of het mogelijk is om het oude Walst Wa-

met dit standpunt eens.

renhuispand te slopen en voorlopig als parkeerterrein
in te richten. De Gemeente gaat dit met SKA bespre-

Tevens is het standplaatsenbeleid van de gemeente ter

Gemeenteoverleg

ken. Pijnpunt is, dat zodra de grond bouwrijp is er BTW

sprake gekomen. Dit naar aanleiding van de oliebollen-

Op 6 december jl. heeft het reguliere gemeenteoverleg

afgedragen dient te worden. Wellicht kan de BVL hier

kraam op het Raadhuisplein in december. De vraag is

plaatsgevonden. Verslag gemeente overleg woens-

ook iets aan bijdragen? Bouwplan in december door

of men dit, met 4 verkooppunten in het dorp, wenselijk

dag 6 januari 2010 Aanwezig: Maartje Mantel (MM),

de raad: 12 appartementen in de lagere (starters) prijs-

acht. Op basis van het standplaatsenbeleid van de ge-

Richard Quakernaat (RQ), Fons Huijerman (FH), Fabian

klasse, en op de begane grond zakelijke dienstverlening.

meente is het weigeren van een vergunning niet moge-

Nagtzaam (FN), Otto van Haarlem (OvH)

Start bouw over circa een jaar.

lijk. Wel is het mogelijk om van tijd tot tijd dit beleid te

Project Herinrichting Dorpscentrum

Luifel van Dijk

Werkzaamheden liggen momenteel, zoals gepland, stil.

Dinsdag 12 januari gaat OvH met RQ, Ferry Soffner

Hervatting 1 maart 2010.

(Brandweer) en Cynthia van Leeuwen (Bouw- en Wo-

Gestart wordt met de bovengrondse werkzaamheden op

ningtoezicht) een rondje lopen. Tevens wordt er gekeken

herformuleren. BVL zal dit volgen.
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