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De AOL kende ook dit jaar weer een 

flitsende start. Ruim honderd leden 

waren aanwezig tijdens de traditionele 

nieuwjaarsbijeenkomst.

Waarover praten ondernemers wanneer ze bijeen 

zijn voor een borrel. Dat vroeg AOL-voorzitter Rick 

Muileboom zich af tijdens de bijeenkomst van ‘zijn’ 

ondernemersplatform. “Hebben jullie het dan alleen 

over een voorspelling of AZ landskampioen wordt of 

hoever de successen van Max Verstappen zullen 

reiken?” De voorzitter zei te hopen dat de 

gesprekken verder zouden gaan dan deze, op zich 

niet onbelangrijke feiten. “Een avond als deze kun 

je als ondernemer gebruiken om bij je collega’s te

informeren naar hun plannen voor het nieuwe jaar. 

Ga je op de oude voet door of sla je een nieuwe 

weg in? Zo’n gesprek kan zomaar inspirerend 

worden. Misschien opent het je ogen en kom je zelf 

op een idee. Het zou mooi zijn als je die 

toegevoegde waarde vanavond mee naar huis 

neemt. Laat je inspireren. Ik gun het jullie van harte. 

Wij bieden als AOL graag dat platform.” 

Gelet op de opkomst geldt de openingsactiviteit 

van een nieuw verenigingsjaar gelijk als de best 

bezochte. Muileboom maakte van de gelegenheid 

gebruik om te melden dat het goed gaat met de 

vereniging. “We hebben een prachtig 

verenigingsjaar achter ons hebben liggen. De AOL 

bloeit! We kregen veel positieve reacties op onze 

activiteiten. De meeste ervan werden goed 

bezocht.” 

De zaal was niet alleen gevuld met AOL-leden, ook 

bestuursleden van zusterorganisatie BKL, diverse 

gemeenteraadsleden en een wethouder waren 

aanwezig. Volgens de voorzitter staan er ook voor 

het nieuwe jaar interessante activiteiten op het 

programma. “Maar ook willen wij in het nieuwe jaar 

jullie belangen zo goed mogelijk behartigen. Als er 

zaken zijn waarmee we jullie kunnen helpen, dan 

horen wij dat graag”, besloot hij zijn woordje.

Geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst:

‘Wat is jullie gespreksstof 
vanavond?’

AOL-voorzitter Rick Muileboom
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Wat blijft erover van de jaarlijkse sinterklaasintocht, de plaatselijke 

voetbalverenigingen, het museum of de musicalvereniging als vandaag de 

financiële ondersteuning uit het bedrijfsleven stopt. Sponsering of welke 

andere wijze van hulp van veelal lokale bedrijven is niet meer weg te denken. 

Er kan geen overheidssubsidie tegenop. Toch wordt de maatschappelijke rol 

van het bedrijfsleven zwaar onderschat, zo vindt MKB-Nederland.

Wat zijn verenigingen zonder steun van bedrijfsleven

Maatschappelijke rol wordt 
onderschat

"De overheid ziet ondernemers alleen door een economische 

bril, maar heeft geen idee van hun maatschappelijke 

waarde", zegt Jacco Vonhof, voorzitter van de organisatie die 

het midden- en kleinbedrijf in ons land vertegenwoordigd. "Ze 

wil bij ondernemers van alles afdwingen met regelgeving, 

maar weet niet wat ondernemers uit zichzelf allemaal doen. 

Als je dat wel weet, kun je hen stimuleren en faciliteren, in 

plaats van regels en verplichtingen opleggen die op papier 

misschien werken, maar niet in de praktijk. En dan weet je 

ook waar wat ondernemers belangrijk vinden. Dat is wat 

anders dan alleen winst maken, zoals vaak wordt gedacht.”

Talloze keren per jaar krijgen ondernemers verzoeken om 

financiële steun. Lang niet alle verzoeken kunnen worden 

gehonoreerd. Daarvoor is het aantal aanvragen domweg 

te groot. Van de bakker, de slager tot aan de lokale 

bedrijven. Nagenoeg iedereen doet mee om bijvoorbeeld 

contributies van de leden de leden te beperken en de 

clubkas gezond te houden. De hulp kan zich beperken tot 

een reclame-uiting langs de rand van een voetbalveld, 

maar kan ook veel verder gaan. Ook in Langedijk zijn 

voorbeelden te over. Maatschappelijk betrokkenheid 

heet dat met een mooi woord. Juist die maatschappe-

lijke betrokkenheid wordt behoorlijk onderschat. 

“Ondernemers lossen talloze sociaalmaatschappelijke 

problemen op door 'gewoon' in actie te komen", aldus 

Vonhof.    (lees verder op volgende pagina)
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Onlangs is door MKB-Nederland het jaarlijks 

onderzoek naar de maatschappelijke bijdrage 

van ondernemers gepresenteerd. De belangrijkste 

conclusie is dat politiek veel meer oog moet 

hebben voor de maatschappelijke waarde van 

ondernemers. Dat kan leiden tot andere 

afwegingen in beleid en doet meer recht aan 

wat ondernemers doen en waar zij voor staan. 

MKB-Nederland wil daarom dat het Sociaal 

Cultuur Planbureau de maatschappelijke waarde 

van ondernemers voortaan structureel gaat 

onderzoeken. 

Eerder onderzoek in opdracht van MKB-

Nederland liet al zien dat mkb-ondernemers 

jaarlijks alleen al meer dan 1 miljard euro

bijdragen aan lokale maatschappelijke doelen, 

zoals de voetbalclub of plaatselijke activiteiten 

voor ouderen. Met het rapport is voor het eerst de 

volle breedte van de maatschappelijke waarde 

van het mkb in kaart gebracht. Het rapport maakt 

duidelijk dat ondernemers veel maatschappelijke 

initiatieven ontplooien, dat ze dat heel gewoon 

vinden en er doorgaans niet mee te koop lopen. 

"Het is geen affiche om te laten zien hoe goed ze 

zijn, ze hebben een intrinsieke motivatie om het 

goede te doen. Daar moet je als overheid op 

voortbouwen", aldus Vonhof. "Ondernemers 

verdienen meer waardering voor wat zij doen. In 

politieke en publieke discussies ontbreekt het besef 

en is er weinig aandacht voor. Met dit onderzoek 

willen wij daar verandering in brengen.”

Aanleg verkeersplein 
en rotonde start 
eind april

Provincie Noord-Holland heeft aannemersbedrijf 

Van Gelder geselecteerd voor de aanleg van het 

verkeersplein en de rotonde in provinciale weg 

N504. Volgens de provincie begint de aannemer 

eind april aan de klus. Als voorbereiding op de 

werkzaamheden worden door stroomleverancier 

Leander van half februari tot half april een aantal 

stroomkabels verlegd of vervangen. In de periode 

van dinsdag 11 februari tot en met vrijdag 14 

februari wordt tussen de Veilingweg en de N504 

een zogenoemde boogzinker aangelegd. Een 

boogzinker is een metalen buis die onder de weg 

doorloopt en dient als bescherming van kabels 

en leidingen. Naar verwachting leveren de 

voorbereidende werkzaamheden weinig overlast 

op voor de weggebruikers.
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Op het voormalige terrein van de bibliotheek in Zuid-Scharwoude wordt een Deen 

Supermarkt gerealiseerd. Lange tijd was sprake dat de VOMAR er een vestiging zou 

bouwen. Behalve een supermarkt worden ook twaalf koopappartementen en ruimten 

voor aanvullende detailhandel gebouwd. De gemeente Langedijk meldt in een 

persbericht dat tevens de bevoorradingsroute en de parkeersituatie ter plaatse wordt 

verbeterd.

Volgens de gemeente is recentelijk overleg gevoerd tussen de gemeente, Hoorne

Vastgoed B.V. en Deen Vastgoed over het bouwplan aan de Voorburggracht. 

Partijen zijn tot overstemming gekomen dat het bestaande bouwplan van Hoorne

Vastgoed wordt overgedragen aan Deen. In opdracht van Deen wordt begin maart 

gestart worden met het bouwplan. Naar verwachting wordt het nieuwe gebouw 

medio 2021 opgeleverd. 

Eindelijk schot in 

ontwikkeling voormalige 

bibliotheekterrein
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Gemeenten in de regio Alkmaar gaan aan de slag 

met een regionale energiestrategie. Er wordt, in 

samenwerking met de provincie, maatschappelijke 

organisaties, inwoners en ondernemers gewerkt aan 

een plan hoe in de gemeenten op grootschalige 

wijze energie kan worden opgewekt. De 

gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, 

Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest 

zetten daarmee een stap in het uitvoeren van de 

nationale afspraken uit het Klimaatakkoord om 

onze uitstoot van CO2 te verminderen. Dat is gericht 

op 49 procent CO2 reductie in 2030 en als einddoel 

95 procent CO2 reductie in 2050.

Iedereen krijgt te maken met de energietransitie: 

het stap voor stap overgaan van fossiele brand-

stoffen als kolen en aardgas naar hernieuwbare 

bronnen als zon en wind. Om de grootschalige 

opwekking door bijvoorbeeld windmolens en 

zonneparken mogelijk te maken, moeten keuzes 

worden gemaakt, onder meer over locaties. 

Er worden hiervoor bijeenkomsten georganiseerd 

met experts uit onze regio, ondernemers en 

organisaties op het gebied van natuur- en milieu. 

En in iedere gemeente worden inwoners, 

bedrijven en andere belanghebbenden 

uitgenodigd om mee te praten over 

mogelijkheden voor het opwekken van 

elektriciteit door zon en wind.

Noord-Holland Noord is een van de dertig 

energieregio’s die in de zomer van 2020 aan het 

Rijk moet laten zien welke bijdrage zij gaan 

leveren door duurzame elektriciteit op te wekken 

en het aardgasvrij maken van de gebouwde 

omgeving.

Meer informatie over de regionale 

energiestrategie is te vinden 

op www.energieregionhn.nl. Inmiddels is ook een 

startnotitie opgesteld. Deze is hier te bekijken.

Regio Alkmaar 
werkt aan 
regionale 
energiestrategie

http://2qps0.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8RGaTfRxRDvLXurapN0au2YXoawgOVzofNNTsSwMcGMwekUi_ARIW6uuNXqpku8vs6hhj2XPHQQCHb7ECaSF5pWKLxfXuTmxZfLDIH3KJfWDZzrz_C_9iI_-rFRIhLBfFlLkN3rIMAJOsvaKnkZhVUZbezTVxHThHJyRAHJA
https://energieregionhn.nl/app/uploads/2019/10/20190425-startnotitie-RES-NHN.pdf
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“Over tien jaar ziet de wereld er totaal anders uit, daar kunnen we ons geen voorstelling bij 

maken.” Voormalig RTL-weervrouw Helga van Leur liet er tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 

van de AOL geen twijfel over bestaan. De wereld verandert. En wij moeten mee, is haar credo. 

“Kon je je een paar jaar geleden voorstellen welke invloed een Smartphone op ons doen en 

laten zou krijgen? Niemand. Dergelijke ontwikkelingen blijven doorgaan. Of je het nu wilt of 

niet. Duurzaam denken is zo’n nieuwe ontwikkeling. Die begint klein. Je moet niet te groot 

denken. Hou het tastbaar en dichtbij. Natuurlijk moet het klimaatvraagstuk wereldwijd worden 

aangepakt door samen te werken. Maar het is waanzinnig belangrijk om elkaar lokaal te 

interesseren en te stimuleren. Denk na over wat je zelf kunt doen.”

‘We zijn geneigd eerst naar anderen te kijken’

CO2 heeft geen paspoort

De weervrouw wordt de laatste jaren steeds vaker 

verrast door het weer. “Wij zijn erg van de 

modellen, maar het weer houdt zich daar niet 

meer aan. Er zijn situaties dat het veel warmer 

wordt dan de modellen aangeven. Of het gaat 

harder waaien, er komt onverwachts een onweers-

bui of er vallen ineens hagelstenen van tien 

centimeter dik, terwijl geen enkel model dat 

aangaf.” Ook afgelopen zomer waren er weer 

ontwikkelingen waar ze niet echt rekening mee 

had gehouden. 

“Altijd als er een weerrecord werd aangekondigd, 

kwam dat niet uit. In 2019 was dat wel zo. We 

gingen in juli voor het eerst over de veertig 

graden. Heel Nederland in rep en roer. Het oude 

record was 75 jaar oud. Toen werd het in 

Warnsveld 38,6 graden. Nu ineens boven de 

veertig. Weg record.” Aan een toekomst-

voorspelling durft Van Leur zich als het om de 

temperatuur gaat wél te wagen. Ze

Lees verder op volgende pagina

Bevlogen verhaal Helga van 

Leur tijdens 

nieuwjaarsbijeenkomst AOL
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verwacht dat het warmterecord tussen tien en 

vijftien jaar weer sneuvelt. “Het was niet alleen bij 

ons. In heel veel landen zijn deze zomer records 

gesneuveld. Neem van mij aan: als het op zo’n 

grote schaal gebeurt, is er wel wat aan de hand. 

De verandering van temperatuur die we nu 

meemaken gaat tienduizend keer sneller dan 

welke natuurlijke variatie we in het verleden 

hebben gezien.”

‘Eigenlijk moeten we 
met de aarde 
ondernemen’

‘Wat doe je als jouw reserves opraken?’

De woorden van de weervrouw lieten aan 

duidelijkheid niets te wensen over. Op een 

inspirerende wijze hield ze de aanwezige 

plaatselijke ondernemers een spiegel voor over de 

opwarming van de aarde en de effecten die dat 

met zich meebrengt. “Wat doe je als je reserves in 

je onderneming opraken? “Dan ga je kijken hoe je 

kunt besparen in de uitgaven. Je gaat kijken hoe je 

dingen efficiënter kunt doen. Met de aarde is het 

niet anders. Als wij zuiniger omgaan met de 

wereld, levert dat een positief effect op. Eigenlijk 

moeten we met de aarde ondernemen.” 

Nieuwe manier van denken

Helga van Leur gelooft in circulair denken. 

“Hergebruik van grondstoffen en materialen is dé 

nieuwe manier van denken. Iedereen kan hieraan 

een steentje bijdragen. Minstens zo belangrijk is dat 

wij dan onze planeet minder belasten. Als je naar 

onze wereldbol kijkt zie je dat in het noordelijk 

halfrond de CO2-uitstoot het grootste is. Daar 

wonen de meeste mensen en daar zit de grootste 

industrie. Als je er op die manier naar kijkt heeft het

geen zin om een muur om je land heen te zetten. 

CO2 heeft geen paspoort. We moeten met elkaar 

gaan samenwerken. Wat Amerika produceert trekt 

richting Europa. Wat Europa produceert gaat 

richting China.”

Ons kleine landje

Er zijn mensen die zeggen dat het geen zin heeft 

om er iets aan te doen met ons kleine landje. Als 

wij het als Nederland in ons eentje doen, gaat dat 

natuurlijk de wereld niet redden. Maar er zijn 195 

landen die wel degelijk hard bezig zijn. Het is een 

mammoettanker die in beweging moet komen. Wij 

zijn geneigd eerst naar anderen te kijken, maar dat 

is niet nodig. Er is écht wat in beweging.” 

De jaarlijkse bijeenkomst van de AOL om het 

nieuwe jaar in te luiden vond dit jaar plaats in 

Gastvrij De Burg. Een groot aantal leden kwam 

erop af. Al was het alleen maar om na afloop met 

de weervrouw nog even te praten over de 

weersverwachting voor het komende jaar. 

Hoewel. Zelf gaf ze aan dat ze steeds vaker verrast 

wordt door het weer, ondanks het feit dat ze al 25 

jaar in het vak zit. “Er is echt wel iets gaande. Dat 

kunnen we niet meer ontkennen.”
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Borrelen en netwerken tijdens de 
vrijdagmiddagborrel

Vrijdag 1 februari, De Burg Gastvrij

Inwoners 

bepalen 

naam nieuwe 

gemeente
4 maart

Workshop over de gevolgen van de Wet 

Arbeidsmarkt door Luella Hermes van kantoor 

Molenaar en Hermes, Advocaten en Mediators in 

NS. Aanvang 20.00 uur.

13 maart

Vrijdagmiddagborrel in Gastvrij de Burg. Aanvang 

17.00 uur. Informeel bijpraten met collega-

ondernemers. Ook niet leden zijn welkom.

Voorjaar

BHV-cursussen voor AOL-leden in samenwerking 

met IBAA, Arbo en Advies.

6 april

Algemene ledenvergadering met zoals altijd een 

boeiende spreker. Aanvang 20.00 uur. Locatie en 

spreker nog niet bekend.

Hoewel het jaarprogramma voor 2020 nog niet helemaal is ingevuld, 

wordt wel duidelijk dat de AOL dit jaar weer meerdere activiteiten 

gepland heeft. Hieronder staan alvast de momenten die zeker zijn. Via 

onze nieuwsbrief, website, facebook en persoonlijke uitnodigingen 

houden we je op de hoogte van de aanvullingen op het programma.

AOL organiseert weer diverse activiteiten in 2020

12 juni

Vrijdagmiddagborrel in Gastvrij de Burg. 

3 september

Excursie naar de enige echte Langedijker 

wijnboer: Pieter de Boer van Wijndomein De Koen. 

Aanvang 19.30 uur. 

25 september

Vrijdagmiddagborrel in Gastvrij de Burg.

15 oktober

Bakken bij Bakker Jonker. Deelnemers kunnen zich 

onder vakkundige begeleiding storten op het 

maken van verschillende baksels. Aanvang 19.00 

uur

27 november

Vrijdagmiddagborrel in Gastvrij de Burg.

Op bezoek bij de 

Langedijker wijnboer
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In samenwerking met de AOL organiseert ons lid IB 

Arbo Advies opnieuw een cursus 

bedrijfshulpverlening. De scholing wordt op 

meerdere dagen gegeven. Binnenkort krijgen 

onze leden via IB Arbo en Advies hierover een 

mail. Net als andere jaren zijn de lessen praktisch 

ingericht. Veel oefenen staat centraal. 

Tijdens de vier uur durende les zal de cursist 

reanimeren, met AED oefenen, worden wonden 

en ziekten behandeld en wordt de theorie en 

praktijk van ontruimen en brandbestrijding 

uitgelegd en beoefend. Wil je nu al meer weten? 

Neem contact op via info@ibaa.nl

In het al jarenlang leegstaande pand 

waar voorheen de doe-het-zelf zaak 

van Liefting aan de Voorburggracht in 

Zuid-Scharwoude was gevestigd, zijn 

plannen voor een Markthal. Volgens 

een bericht dat via social media wordt 

gedeeld, is er plek voor tachtig stands. 

De verwachte openingsdatum is 

zaterdag 4 april, 

‘Wij bieden stands (ministores) in 

verschillende formaten aan. Het 

worden geen marktkramen, maar 

allemaal miniwinkeltjes’, zo staat in het 

bericht te lezen. Ook wordt melding 

gemaakt van de komst een inpandige 

lunchroom. De Markthal is zeven 

dagen per week geopend van 8.00 tot 

20.00 uur. De gemeente Langedijk 

weet niet meer te melden dan dat zich 

inderdaad iemand heeft gemeld met 

dergelijke plannen. Welke 

consequenties de komst van een 

Markthal voor de parkeergelegenheid 

ter plaatse heeft kon de gemeente 

nog niet zeggen. “Dat zijn we aan het 

onderzoeken.”   

Markthal in voormalige

pand Liefting

Praktische BHV-cursus
voor AOL-leden

mailto:info@ibaa.nl
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Nieuwe horeca 

in Dorpsstraat?

Ben je ondernemer voor de omzetbelasting? Dan 

heb je ook een btw-nummer. Tot 2020 hadden 

zzp’ers een btw-nummer die bestond uit het 

burgerservicenummer met een toevoeging. 

Volgens de privacywetgeving was de 

Belastingdienst hiermee in overtreding. Hierdoor 

werden ze gedwongen om nieuwe nummers uit te 

geven. Deze gelden sinds 1 januari 2020. De oude 

nummers blijven wel bestaan, maar deze zijn 

uitsluitend nog voor intern gebruik binnen de 

Belastingdienst zelf.

Wanneer btw-nummer vermelden?

Bij het factureren is het vermelden van het btw-

nummer niet altijd verplicht. Op facturen die je 

stuurt naar ondernemers juist wel. Ook bij het 

factureren van rechtspersonen die geen 

ondernemers zijn moet je het btw-nummer 

vermelden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

stichtingen en verenigingen. Maar in sommige 

gevallen moet je het btw-nummer wel vermelden 

als het gaat om een transactie met een 

consument. Het gaat om de volgende gevallen:

- Is minimaal 80 procent van je klanten

ondernemer? Dan moeten de consumenten 

ook een factuur krijgen met het btw-nummer.

Dat geldt alleen voor groothandels binnen

bepaalde branches. Bijvoorbeeld bij verkoop

van levensmiddelen en tabaksproducten;

- Bij export naar klanten in de EU die zelf geen 

btw-aangifte doen;

- Bij het verkopen van nieuwe of jonge

vervoersmiddelen aan een consument in

een ander land binnen de EU.

Waar moeten de facturen aan voldoen?

Een factuur opstellen is eenvoudig, maar let 

wel op de eisen die de Belastingdienst stelt aan 

de facturen. Veel van de verplicht vermelde 

gegevens liggen erg voor de hand. Er moet 

bijvoorbeeld duidelijk staan wat de volledige 

naam van jouw bedrijf is, plus het 

vestigingsadres. Het KvK-nummer en het btw-

nummer moeten er natuurlijk ook op staan. 

Maar er zijn ook eisen die minder logisch lijken. 

Uit de factuur moet namelijk ook blijken:

- De datum waarop de factuur is uitgereikt

- Een factuurnummer

- De aard van de geleverde diensten of 

goederen

- Het factuurbedrag inclusief en exclusief btw

- Het btw-bedrag

Het btw-nummer vermelden op briefpapier en 

de website?

Het btw-nummer tref je vaak aan op 

briefpapier van bedrijven, maar dat is niet 

verplicht. Op de website kun je maar beter het 

btw-nummer wel opnemen, maar niet in alle 

gevallen is het verplicht. Je moet (potentiële) 

klanten in ieder geval wel in staat stellen om 

het btw-nummer te achterhalen. De 

eenvoudigste manier is het vermelden van het 

nummer op de website.

BTW weetjes
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Op deze prachtige foto die rond 1913 

genomen is zien we een trotse Pieter van der 

Pol poseren bij zijn winkel en werkplaats 

gevestigd op het adres Wijk A nummer 6 in 

Zuid-Scharwoude (thans Dorpsstraat 246). 

Zelf staat Pieter, die afkomstig was uit Delfzijl 

samen met zijn knecht achter de werkbank 

waarop met een groot wringijzer 

schroefdraad op een gaspijp wordt 

gesneden. In december 1909 was de 

gasfabriek in Noord-Scharwoude in gebruik 

genomen en was er voor loodgieters en 

gasfitters meer dan voldoende werk om 

woningen van een gasinstallatie te voorzien. 

Gas werd in die tijd ook voor 

verlichtingsdoeleinden gebruikt al werd de 

concurrentie van elektrische verlichting 

steeds groter.

Uit de 
oude doos
Schoenmaker Hinke in Zuid-Scharwoude
Schoenmaker Cornelis Hinke afkomstig uit Berkhout 

begon in 1885 als schoenmaker in Zuid-Scharwoude. 

In die tijd waren er ongeveer tien schoenmakers 

actief in Langedijk. Een schoenmaker repareerde in 

die tijd niet alleen, maar maakte ook daadwerkelijk 

schoenen. Tegen de industriële productie van 

schoenen die rond 1900 sterk opkwam konden 

zelfstandige schoenmakers niet meer op. Omdat 

schoenen in die tijd duur waren, werden ze 

gerepareerd. Tegenwoordig wordt het gros van de 

schoenen afgedankt als de zolen versleten zijn. 

Hierdoor is de schoenmakerij nu een vrijwel 

uitgestorven ambacht.

De zaken liepen goed want in 1901 had Hinke al 

een paar knechten in dienst. In 1910 werd de

De AOL bestaat al meer dan honderd jaar. In die tijd 

is er veel veranderd. In deze rubriek kijken we terug 

naar de tijd dat het ondernemersbeeld nog totaal 

anders was. Dat doen we in nauwe samenwerking 

met de stichting Langedijker Verleden. Deze keer 

Schoenmaker Hink in Zuid-Scharwoude.  

Langedijker schoenmakersvereniging 

‘Eensgezindheid’ opgericht. Protestante en 

katholieke schoenmakers gingen samenwerken. Dat 

was redelijk uniek in die tijd. Al ging de vereniging in 

datzelfde jaar al bijna ter ziele door een geschil over 

de zondagsluiting.

Rechts op de foto zien wij de nieuwe zaak die Cees 

Hinke onder de naam NoordBrabantsche Schoen & 

Laarzen Winkel in 1911 opende (adres nu Dorpsstraat 

456 ZS) Hier verkocht hij behalve schoenen en 

laarzen ook rookwaar. In 1932 overleed Cees Hinke 

waarna Jan Buiter de zaak overnam. Schoenmakerij 

Buiter heeft bestaan tot in de jaren negentig van de 

vorige eeuw in het pand waar nu Genki Sushi & Wok 

2Go zit (Dorpsstraat 494).
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Als de gemeenteraden van 

Heerhugowaard en Langedijk ermee 

instemmen wordt de nieuwe 

gemeentenaam Dijk en Waard. Dat 

hebben beide gemeenten bekend 

gemaakt. Dijk en Waard roept de minst 

‘negatieve gevoelens’ op bij de bijna 

twaalfduizend stemmers. Uit een peiling 

van het Noordhollands Dagblad kwam de 

gemeentenaam Dijk en Waard vorig jaar 

ook als meest favoriete uit de bus. 

Van de 11.639 uitgebrachte stemmen 

waren er volgens onderzoeksbureau I&O 

Research ruim 8.000 geldig. Enkele weken

geleden kwam in de media naar buiten 

dat er twijfels zijn gerezen over de 

representativiteit van de raadpleging 

onder inwoners van beide gemeenten. 

Voor deelnemers bleek het mogelijk 

meerdere malen te stemmen. In het 

persbericht dat door de gemeente is 

uitgebracht, wordt hierop niet ingegaan. 

College pleit voor 
gemeentenaam 
Dijk en Waard

AOL-workshop over nieuwe 

Wet Arbeidsmarkt

Veel werkgevers krijgen ermee te maken. Van groot tot 

klein. Met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 

wil het kabinet de balans op de arbeidsmarkt 

verbeteren. De nieuwe wet is vanaf 1 januari van 

kracht. Speciaal over dit onderwerp organiseert de AOL 

een workshop. Luella Hermes van Molenaar en Hermes 

komt uitleg geven over de gevolgen voor ondernemers. 

De workshop wordt gehouden op woensdagavond 4 

maart, ’s avonds 20.00 uur. Reserveer deze datum alvast 

in je agenda. Nader bericht volgt.

Het kabinet wil met de wetswijziging flexibele arbeid en 

het ontslagrecht herzien. Ook wil zij de WW-premie voor 

vaste contracten op een lager bedrag te stellen dan 

voor tijdelijke contracten. Op deze manier wil de 

minister de verschillen tussen flexwerk en vast werk 

verkleinen en moet het voor werkgevers makkelijker 

worden werknemers in vaste dienst te nemen. De wet 

heeft een aantal gevolgen voor jou als ondernemer. 

Het wordt bijvoorbeeld aantrekkelijker om werknemers 

in vaste dienst te nemen door de ww-premie voor deze 

groep te verlagen. Voor flexibele krachten 

daarentegen gaat de ww-premie omhoog.

Een andere wijziging is dat werknemers vanaf de eerste 

werkdag recht hebben op een ontslagvergoeding in 

plaats van de twee jaar die nu geldt. Tegenover het 

duurdere flexwerk staat wel dat werkgevers iets meer 

ruimte krijgen om arbeidscontracten sneller te 

beëindigen. De termijn om tijdelijke contracten te 

geven gaat van twee naar drie jaar. Daarnaast komt er 

de zogenoemde cumulatieve ontslaggrond, waarbij 

kort gezegd meerdere factoren optellen tot één 

ontslaggrond, waardoor ontslag minder omslachtig 

moet worden gemaakt.
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Noteer alvast in je 

agenda 

4 maart

Workshop over de gevolgen van de Wet 

Arbeidsmarkt. Aanvang 20.00 uur. Nadere 

informatie, zie elders in deze nieuwsbrief. 

13 maart 

Vrijdagmiddagborrel in Gastvrij De Burg. Ook 

niet leden zijn van harte welkom. 

6 april

Algemene ledenvergadering met boeiende

spreker. Aanvang 20.00 uur. Nadere informatie

volgt.

De economie bevindt zich op de top van de 

hoogconjunctuur. Heerhugowaard en Langedijk 

groeien mee. Een belangrijke schakel in de groei 

zijn onze bedrijventerreinen. Hoe zorgen we ervoor 

dat ondernemers volop van de groei kunt 

profiteren? 

Ondernemer weten vaak het beste wat nodig is om 

onze bedrijventerreinen aantrekkelijk en 

economisch bloeiend te houden, variërend van 

bedrijfshuisvesting en duurzaamheid tot ruimtelijke 

kwaliteit en veiligheid. Daarom willen de 

gemeenten Heerhugowaard en Langedijk in 

gesprek met ondernemers: meedenken en actief 

meewerken aan het toekomstperspectief van de 

bedrijventerreinen.

Op maandag 3 februari organiseren de gemeenten 

van 18.00 tot 21.00 uur een bijeenkomst over dit 

onderwerp in Heer Hugo, Gildestraat 2, 

Heerhugowaard. Tijdens de avond wordt ook een 

sessie gehouden over aantrekkelijke en levendige 

winkelgebieden. Ondernemers zijn van harte 

welkom. Aanmelden kan bij 

j.kamps@gemeentelangedijk.nl

Langedijk en Heerhugowaard willen met ondernemers in gesprek

Aantrekkelijke en levendige winkelgebieden
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