
 
 

Nieuwe drive
“Een bestuurswisseling is altijd een mooi 
moment om zaken weer eens goed tegen het 
licht te houden en er een nieuwe drive aan te 
geven”, benadrukken Paul en René die hun 
motivatie verklaren uit het feit dat ze iets met 
het dorp willen hebben waar zij in wonen en 
betrokken, actief en constructief willen zijn in 
plaats van achterover leunen en vanaf de zijlijn 
alleen maar kritiek spuien.
Dat dorp, Landsmeer, kennen zij goed, niet 
alleen omdat zij er al jaren wonen en al heel 
lang lid zijn van de BVL, maar ook omdat zij 
beiden – René wat langer dan Paul -in de 
gemeenteraad hebben gezeten en dus aardig 

op de hoogte zijn van het reilen en zijlen in 
Landsmeer.

Kritische noten, zinvolle suggesties
Paul Welzenbagh: “Als bestuur van de BVL 
gaan we natuurlijk geen politieke meningen 
verkondigen, maar dat wil niet zeggen dat 
we geen kritische noten en zinvolle sugges-
ties bij het gemeentelijk beleid mogen zetten. 
Niet alleen als belangenbehartiger van het 
Landsmeerse bedrijfsleven, maar ook in het 
belang van de Landsmeerders zelf, want de 
leefbaarheid van ons dorp wordt voor een 
niet onbelangrijk deel bepaald door een goed 
draaiende locale economie, zowel wat de 
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Nieuwe bestuursleden Paul Welzenbagh en René van Dongen:     
  “Twee speerpunten: overleg met 
  gemeentebestuur intensiveren en 
cohesie tussen ondernemers versterken”
Ze bruisen van de energie, de nieuwe voorzitter en 

bestuurslid van de Bedrijfsbelangenvereniging 

Landsmeer, Paul Welzenbagh (60) en René van 

Dongen (52). Sinds het afscheid van hun 

voorgangers, Fons Huijerman en Harold van 

Leeuwen ruim een maand geleden, hebben beide 

heren al aardig wat ideeën opgedaan om, zoals ze 

zelf zeggen, er met fris bloed in te gaan.
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werkgelegenheid betreft alsook goede winkelvoorzie-

ningen voor de bevolking. Een van onze speerpunten 

is dan ook het overleg met de gemeente op een hoger 

niveau te brengen.”

Profiteren van elkaars expertise

René van Dongen:”Tweede belangrijke speerpunt is een 

veel sterkere cohesie te creëren tussen onze leden om 

met z’n allen te kunnen profiteren van elkaars expertise. 

Ik heb de ledenlijst eens helemaal doorgenomen en het 

viel mij op dat ik er heel veel niet eens ken. Je ziet ze ook 

niet op de maandelijkse BVL bijeenkomsten. Misschien 

beschouwen ze die te veel als een te veel ‘inner circle 

gebeuren,’ dat kan, maar los daarvan constateer ik wel 

dat er veel interessante bedrijven tussen zitten die voor 

en binnen de BVL een belangrijk potentieel kunnen 

vormen. Ik zie het als mijn eerste taak ze allemaal stuk 

voor stuk te gaan bellen om te vragen wat de beweeg-

redenen zijn en wat wij als bestuur kunnen doen om ze 

er actief bij te betrekken.”

Pitchen en thema bijeenkomsten

Paul Welzenbagh: ”Wij willen de netwerkbijeenkomsten 

ook op een hoger niveau brengen, bijvoorbeeld door 

ruimte te bieden voor drie Landsmeerse ondernemers 

die zichzelf in een pitch van een paar minuten op de 

kaart kunnen zetten of themabijeenkomsten. Natuurlijk 

moet er ook geborreld kunnen worden om de infor-

mele ontmoetingen aan te moedigen. En misschien 

moeten we de vrijdag wel verruilen voor de maandag, 

in de vorm van bijvoorbeeld een netwerklunch, om meer 

ondernemers de mogelijkheid te bieden aanwezig te 

kunnen zijn en hun expertise te delen.”

Elkaar ook iets gunnen

Het woord cohesie valt herhaaldelijk. “Er is niet alleen 

veel know how onder onze leden waar anderen hun 

voordeel kunnen halen, het gaat er ook om dat we 

elkaar iets gunnen, dat we van elkaars activiteiten 

gebruik maken.” Zelf willen de nieuwe bestuursleden 

hun expertise ook graag inzetten. Zo is Paul al jaren-

lang niet alleen voorzitter van de winkeliersvereniging 

Slotermeer, als medewerker van twee Amsterdamse 

juwelierszaken is hij, gepokt en gemazeld door een 

aantal overvallen in de afgelopen jaren, zeer goed op 

de hoogte van alle aspecten die met de veiligheid in en 

rond de winkel te maken heeft.

Weekmarkt en winkeliersvereniging

René is jarenlang als juridisch medewerker voor de 

Centrale Vereniging Ambulante Handel actief geweest 

en kan zijn kennis inbrengen voor bijvoorbeeld de 

deelnemers aan de weekmarkt die hij, net als de winke-

liersvereniging nauwer bij de BVL wil betrekken.

“We kunnen elkaar op alle mogelijke manieren helpen 

en gebruik maken van de aanwezige kennis onder onze 

leden. Dat brengt ons allemaal verder.”

Regionale samenwerking

En hoe kijken de nieuwe bestuursleden aan tegen 

de ontwikkelingen in Noord, waar over twee jaar het 

metrostation wordt geopend en de hele omgeving van 

het Buikslotermeerplein ‘booming’ gaat worden?

“Dat zien we zeker niet als een bedreiging. Wij denken 

eerder dat die ontwikkelingen onze regiofunctie zal 

versterken en wat dat betreft kan het geen kwaad onze 

contacten met de Vereniging van Bedrijven Amsterdam-

Noord (Veban)en andere bedrijven en organisaties 

verder aan te trekken.”

Toegevoegde waarde cruciaal

En het verschijnsel van de internetwinkels dan?

René: “Daar kom je als winkelier/ondernemer niet 

onderuit. Sterker: de mogelijkheid van het internet moet 

je er juist bij aangrijpen. Als ik alleen al naar mijn zaak 

kijk, waar 83% van mijn klantenpotentieel voor de 

aankoop van een nieuwe fiets ons via internet weet te 

vinden. Mijn expertise op dat gebied wil ik ook graag 

inzetten voor collega’s in dit dorp. Maar heel belangrijk 

blijft de toegevoegde waarde die je als zaak te bieden 

hebt. Dat is uiteindelijk toch de succesformule, en al 

helemaal in een dorp als Landsmeer. Laten we daar 

met z’n allen binnen de BVL extra aan gaan werken en 

daarnaast bijvoorbeeld een gezamenlijke website voor 

alle winkels opzetten. Voor de kosten hoeven we het 

niet te laten.”

Kansen toerisme

En een tenslotte?

Eenstemmig klinkt het woord ‘toerisme’. Daar moet 

volgens de kersverse bestuurders veel meer op worden 

ingezet. Zo vlak bij Amsterdam en met zo’n mooie, 

natuurlijke en ook culturele omgeving liggen er zoveel 

kansen die onbenut blijven, vinden Paul en René. “Zaken 

als ‘Bed & Breakfast’, daar kunnen we allemaal van 

profiteren. En wat te denken van een restaurant aan de 

Breek? Dergelijke initiatieven moeten niet door stroperi-

ge regels en trage besluitvorming, worden verwaarloosd 

of ontmoedigd. Landsmeer moet nú zijn kansen pakken 

en ook wij stropen er onze mouwen voor op!” 

Opmaak: Nile Graficare, Landsmeer

VAN DE BESTUURSTAFEL

Schrijf je alvast in voor de BVL-Open Golf 

en/of Diner

Wij nodigen u hierbij graag uit voor de unieke 

BVL-Open Golf op 25 mei 2016!

 

Een mooie gelegenheid om te netwerken op een 

gezellige, ontspannen en sportieve manier. BVL-leden, 

relaties van onze leden en Landsmeerse onderne-

mers zijn van harte welkom om aan deze dag deel 

te nemen. Tijdens de wedstrijd en de clinic wordt 

gezorgd voor baancatering.

Het programma

15:00 Ontvangst

16:00 Start 9 holes wedstrijd (Shotgun start) / Golfclinic

18:00 Ontvangst leden welke niet hebben deelgenomen  

          aan de wedstrijd of clinic.

18:30 Borrel en prijsuitreiking

19:15 Aanvang 3 gangen diner

 

Tussen de bedrijven door heeft u uitgebreid de 

gelegenheid om meer aan de weet te komen over 

de golfsport en om overige vragen te stellen. Maak 

daarnaast kennis met collega-ondernemers, de baan, 

het landschap, de waterpartijen en de gastvrijheid.

 

Waar kan ik me inschrijven en wat zijn de 

kosten?

Ga naar www.bvl-landsmeer.nl voor meer informatie 

en inschrijven.  

Namens het bestuur BVL Landsmeer

Robin Voet (06-54286415)

http://www.bvl-landsmeer.nl

