Business Borrel
Vrijdag 19 november a.s van 17.30 tot 19.30 uur
Uw gastheer en gastvrouw:
Ton Geuzendam en Hankie van Baasbank
Locatie: Eetcafé Juffrouw TokTok
Zuideinde 48, Landsmeer
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Economische Visie Landsmeer
Regiostimuleringscadeau
Kamer van Koophandel
Het is Ton Geuzendams eerste Economische
Visie voor Landsmeer, die op vrijdag
19 november tijdens de businessborrel van
de BVL door de directeur van de Kamer van

Ton Geuzendam, die ruim vijf jaar geleden in dienst
kwam bij de Kamer van Koophandel Amsterdam
afdeling regiostimulering heeft samen met zijn medewerkers met veel enthousiasme gewerkt aan de
Economische Visie voor Landsmeer.

Koophandel Amsterdam Hankie van Baasbank
wordt aangeboden aan wethouder Franklin
Monteban en BVL-voorzitter Fons Huijerman.
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Met gegevens uit het handelsregister, interviewmateriaal van geïnterviewde Landsmeerse ondernemers
is Geuzendam aan de slag gegaan. In een half jaar
tijd heeft hij een -naar zijn zeggen- gedegen structuurvisie neergelegd met aanbevelingen waar de
BVL volgens hem volkomen achter kan staan. Ook
niet-BVL-leden zijn betrokken geweest bij het vooronderzoek dat tot de economische structuurvisie
Landsmeer heeft geleid.
Tipje van de sluier: Hotel of bed and breakfast?
Interviews hebben duidelijkheid verschaft over de
vraag naar meer en/of betere recreatiemogelijkheden. De vraag of het Twiske en Ilperveld een grotere
toeristische trekpleister moeten worden, lijkt ook be-

antwoord. De ondernemers in Landsmeer zijn eensgezind over ‘handen af van het Ilperveld’.
Omdat de inhoud van de structuurvisie pas tijdens de
businessborrel wordt bekendgemaakt, wil Ton Geuzendam met betrekking tot de aanbevelingen in de
visie slechts een tipje van de sluier oplichten.
Er wordt gepleit voor een hotel in Landsmeer of uitbreiding van het aantal bed and breakfast faciliteiten
in het dorp. Na de verbouwing van de Driesprong
moest Landsmeer een hotel ontberen. De Amsterdamse hotels raken vol door een grote toeloop van
toeristen. Spreiding van kleine hotels in de groene
randgemeenten is een optie (van Beekstraat of aan
de A-10).
Bussluis en restaurant
Het opheffen van de bussluis verbetert doorstroming
van het verkeer naar Amsterdam-Noord en vice versa.
De bewoners van Kadoelen zullen sneller Landsmeer

als winkellocatie bezoeken. Door plaatsing van stoplichten bij de oprit naar de A-10 en in de toekomst
bij de McDonalds is er al een betere doorstroming
gerealiseerd en is de veiligheid vergroot.
Een restaurant bij het Kure Janstrand waar nu nog de
kiosk staat is een aanbeveling. Ook bij Beheersboerderij de Marsen in het Twiske is kleinschalige horeca
welkom.

tak is redelijk bekend, de bedrijfsvoorlichtingstak. De
derde tak ’regiostimulering’ is minder in beeld bij de
ondernemers. “Wij proberen de regionale economie te
stimuleren en een goed economisch klimaat te realiseren” aldus Geuzendam. “Het ontwikkelen van een
economische visie is een cadeautje van ons aan de
gemeente Landsmeer.”

Regiostimulering
Voor de startende ondernemer, de zzp’er pleit Geuzendam voor flexibiliteit bij bedrijfsvoering vanuit
huis. Een werkplaats of uitbreiding van de woning
met kantoorruimte zou tot de mogelijkheden moeten
behoren.

Belangenbevorderaar
De KvK is in tegenstelling tot het MKB geen belangenbehartiger maar een belangenbevorderaar en een
beleidsadviseur, die aanbevelingen doet. Onze diensten zijn gratis. In zijn functie als regio-stimuleerder
heeft Ton Geuzendam, die Amsterdam-Noord, Diemen, Amsterdam-Zuid en Landsmeer tot zijn werkgebied heeft, een interessant takenpakket. Zo treedt hij
voor de stad Amsterdam op inzake bedrijfsschades,
veroorzaakt door de aanleg van de Noord-Zuidlijn.
In Noord houdt hij zich bezig met de herontwikkeling Buiksloterham waar wonen en werken gemengd
gaat worden. Parkeerproblemen bij het Buikslotermeerplein vragen ook om oplossingen.

Geuzendam hecht eraan zijn regiostimuleringsafdeling van de KvK wat meer op de kaart te zetten bij
de ondernemers. Velen kennen de Kamer van Koophandel Amsterdam als de instantie waar je je kunt
inschrijven bij het handelsregister. Ook de tweede

Prioriteit
Geuzendam schenkt aandacht aan diverse beleidsthema’s. Het marktwezen heeft zijn aandacht. Prioriteit ligt er momenteel bij de veiligheid van de
ondernemer. Het gebruik van extreem geweld is

Geuzendam schetst Landsmeer als behoudende gemeente, die zich moet richten op economische ontwikkelingen binnen de huidige grenzen. Een sterk
winkelcentrum in de kern van het dorp met niet te
veel verspreide detailhandel was en blijft het streven.

heel heftig. Overvallen op winkeliers maken dat
ondernemers hun zaak sluiten. Hierdoor verdwijnen
winkels wat een gevarieerd winkelaanbod niet ten
goede komt. Komend jaar start de Kamer van Koophandel weer met bedrijven bezoeken om ondernemers te helpen problemen op te lossen, te inventariseren waar behoefte aan is, gewoon te weten hoe
het de ondernemers vergaat. Uit een onderzoek naar
het ondernemersklimaat kwam overigens naar voren dat Landsmeer de beste waardering scoorde naar
welbevinden. In een werkomgeving met een economisch redelijk goed klimaat brengt Ton Geuzendam
ook graag zijn vrije tijd door. Hoewel hij in Utrecht
woont komt hij graag naar het Twiske om er met zijn
vrienden te skaten. Voor meer informatie over de KvK
biedt de website www.kvk.nl mogelijkheden.

VAN DE BESTUURSTAFEL
Tijdens de avond verzorgde de BVL een loterij en
veiling, onder auspiciën van veilingmeester Richard
Quakernaat en werd tevens een prijs uitgereikt aan
de beste geklede dame en heer.
Als veilingmeester wist Richard een aanzienlijk bedrag bijeen te brengen, uit de verkoop van belangeloos ter beschikking gestelde prijzen.
Hollywood aan de Breek
Zaterdag 6 november is de succesvolle benefietavond gehouden voor de LOL. Thema was “Showbizz” De gasten werden in een glamour en glitter
omgeving verwelkomd, lopend over de rode loper
en langs spotlights werden goed geklede glamour
gasten op de foto genomen.

Na enig rekenwerk kon de voorzitter van de BVL,
Fons Huijerman, aan het eind van de avond vol trots
een cheque van € 11.000,- overhandigen aan Janny Oosterhuis, voorzitter van de LOL.

Met een welkomstdrankje werd het ijs alvast gebroken. De zaal in het Dorpshuis was smaakvol ingericht, met een lounge waar vermoeide dansende
gasten even konden relaxen en een verlichte dansvloer zorgde voor een juiste stemming.

Voorwaar een mooi resultaat en compliment en
dank aan iedereen die belangeloos heeft meegewerkt aan de succesvolle benefiet.

Op muziek van een DJ en zang van Glenn Palm en
Channah werden vele voetjes op de dansvloer geheven.

Hiermede kan de LOL de benodigde geluidsapparatuur en camera’s aan gaan schaffen.

Economische Structuur Visie Landsmeer
Na een lange voorbereiding van Kamer van Koophandel, MKB, Gemeente Landsmeer en de BVL, is
het rapport Economische Structuur Visie Landsmeer

gereed. Vooraf is er onderling veel overleg geweest
om alle wensen, cijfers aanbevelingen en analyses
optimaal in het rapport te verwerken.
Doel van dit rapport
• Economische profilering van Landsmeer in regionaal verband;
• Stevig lokaal economisch beleid;
• Goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Afgesproken is ook om dit rapport
over Landsmeer niet in een la te laten liggen,
maar structureel mee aan het werk te gaan.
Op 19 november zal tijdens de traditionele BVL businessborrel van de Kamer van Koophandel in TokTok.
Dit rapport wordt door de directeur van de KvK,
mevrouw Hankie van Baasbank tijdens de borrelbijeenkomst overhandigd aan de wethouder van
de Gemeente Landsmeer Franklin Monteban en de
voorzitter van de BVL, Fons Huijerman.
Wij nodigen u van harte uit om in groten getale deze
KvK businessborrel te komen bezoeken.
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