
 
 

Daags na het gesprek met VVD-wethouder Richard 
Quakernaat (portefeuillehouder Economische Zaken) 
moet hij zich samen met een aantal andere kandida-
ten voor de voltallige gemeenteraad ‘verkopen’ voor 
een nieuwe wethouderspost binnen het Landsmeerse 
college. De week daarna worden de definitieve 
keuzes gemaakt. “Dan is er een eind gekomen aan 
alle onderhandelingen tussen de raadspartijen na 
de gemeenteraadsverkiezingen en kunnen we volop 
aan het werk met het inmiddels vastgestelde nieuwe 
raadsprogramma waarvoor we een brede coalitie tot 

stand hebben kunnen brengen.” Richard Quakernaat 
hoopt zijn wethouderschap te kunnen continueren en 
spreekt nog van een ‘spannend moment’. Toch heeft 
hij nu al het initiatief genomen om de eerstvolgende 
BVL-borrel (op 25 mei in het Dorpshuis) namens het 
Landsmeerse college voor zijn rekening te nemen.

Dorp laten floreren
“De BVL is, net als het Ondernemersfonds, altijd al 
een belangrijke partner binnen de Landsmeerse 
gemeenschap geweest en wij hebben de onderne-
mingen samen met onze inwoners en verenigingen 
hard nodig om ons dorp te laten floreren. Het college 
is altijd voor de BVL-borrel uitgenodigd en deze keer 
willen wij als college iets terug doen”, benadrukt 

de wethouder. De Landsmeerse wethouder weet 
dus dat de BVL-bijeenkomst een grotendeels infor-
meel verloop heeft waarbij onderlinge contacten en 
ontmoetingen tot nieuwe ideeën en samenwerkings-
vormen kunnen leiden. Maar juist In dat licht bezien 
wil hij van de gelegenheid gebruik maken om in het 
kort een drietal onderwerpen aan de orde te stellen 
waar de belangen van de gemeente en de bedrijven 
elkaar raken en overlappen.

Landsmeer en toerisme
Een van die onderwerpen betreft de stand van 
zaken rond het Platform toerisme waarvan de lance-
ring begin dit jaar plaatsvond op initiatief van de 
gemeente en ondernemers die actief zijn binnen de 
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sector recreatie en toerisme. Doel van het platform 
is het creëren van een toeristisch recreatief netwerk, 
waarin kennisuitwisseling, afstemming en samen-
werking tussen ondernemers en belanghebbenden 
in Landsmeer mogelijk wordt gemaakt. Quakernaat: 
”Landsmeer ziet grote kansen voor het dorp en zijn 
ondernemers om binnen deze branche aantrekkelijke 
toeristische producten te ontwikkelen. Niet alleen 
vanwege de rijke natuur en recreatiemogelijkheden 
in onze omgeving, maar ook omdat Amsterdam de 
toeristendruk op de hoofdstad wil verzachten door 
ook de omgeving er meer bij te betrekken.”

Die ontwikkeling is al een tijdje gaande en ondermeer 
merkbaar aan het toenemende aantal recreanten 
op huurfietsen in het dorp. “We zetten ook voorna-
melijk in op deze bescheiden vorm van toerisme en 
zeker niet op massatoerisme waarbij busladingen vol 
over het Zuideinde denderen, zoals het Parool eerder 
suggereerde. Dat kan ons dorp ook niet aan, maar 
ik wil samen met de ondernemers bekijken welke 
maatregelen er genomen kunnen en moeten worden 
om het toerisme in Landsmeer aantrekkelijker te 
maken en in goede banen te leiden”, aldus Richard 
Quakernaat.

Voorstellen aan jobcoach
De wethouder zal tijdens de BVL-borrel de gemeente-
lijke functie van jobcoach Renée Bergwerf toelichten. 
“Zij is al enige maanden actief in het dorp, maar wil 
nu meer gericht aan de slag met de Landsmeerse 
ondernemers om samen te bekijken welke mogelijk-

heden er bestaan om Landsmeerse uitkeringsgerech-
tigden aan een baan te helpen”, vertelt Quakernaat. 
“Het gaat erom dat wij deze mensen naar een nieuw 
perspectief kunnen begeleiden”.

Project ‘Zomerondernemer’
Tenslotte zal wethouder Richard Quakernaat tijdens 
de BVL-borrel het project ‘ZomerOndernemer’ onder 
de aandacht brengen, waarbij Landsmeerse bedrijven 
ook een actieve rol kunnen gaan spelen. Tijdens de 
zomervakantie kunnen jongeren tussen 15 en 23 

jaar gratis deelnemen aan dit ondernemersproject. 
De ambitie daarbij is om de zelfredzaamheid onder 
jongeren te vergroten in een sterk veranderende en 
steeds flexibeler arbeidsmarkt. Er is daarbij volop 
aandacht voor talentontplooiing en er wordt geïnves-
teerd in de persoonlijke ontwikkeling van de deelne-
mers. Het project (opgezet door de wethouders van 
de vijf samenwerkende gemeenten Wormerland, 
Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Edam/Volen-
dam) laat jongeren in de regio ‘Landelijk Zaanstreek-
Waterland’ ervaren hoe het is om een eigen bedrijf 
te starten en te runnen. Quakernaat:”Jongeren/
scholieren die met bedrijfsideeën  rondlopen, kunnen 
deze gedurende de zomervakantie verder uitwerken. 
Dat gebeurt onder professionele begeleiding van 

ondermeer banken, belastingdienst en Kamer van 
Koophandel. Zij krijgen daarbij ook een startkapitaal 
van 250 euro. Landsmeer doet dit jaar voor het eerst 
mee en wij hebben al ondervonden dat dit project 
boeiende initiatieven en ideeën naar voren kan 
brengen. Het project neemt zes weken in beslag en 
bestaat uit ondermeer drie trainingsdagen waarbij 
de jongeren van alles krijgen onderwezen over wat 
er komt kijken bij het opzetten van een eigen bedrijf, 
waaronder ook zaken als administratie, BTW afdracht 
en noem maar op. Maar ook valkuilen die zij op hun 
weg tegen kunnen komen worden behandeld en wat 
de gevolgen en consequenties zijn als de opbouw van 
een eigen bedrijf onverhoopt stukloopt.

Uiterst gemotiveerde jongeren
Er wordt op dit moment nog in samenwerking met 
scholen bekeken wie voor dit project in aanmerking 
kan komen, maar volgens Quakernaat is één ding wel 
duidelijk: “Het betreft uiterst gemotiveerde jongeren 
die hun zomervakantie er grotendeels aan opofferen. 
Daarom wil ik de Landsmeerse ondernemers vragen 
of zij willen nadenken over de mogelijkheid om deze 
jongeren op hun bedrijf uit te nodigen voor bijvoor-
beeld workshops, rondleidingen of presentaties zodat 
zij ook alvast in de praktijk kunnen ervaren hoe het er 
in een bedrijf aan toe gaat. Ik kan mij goed voorstel-
len dat veel Landsmeerse bedrijven hier best wat voor 
zullen voelen”, aldus Richard Quakernaat.
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