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Sterkte allemaal!

Column

De afgelopen weken verbleef ik met mijn vrouw Anneke in Spanje. Wij
probeerden te genieten van de lekkere temperaturen en de relaxte
omgeving. Natuurlijk volgde ik vanuit mijn verblijf op wielen het
wereldnieuws.

Net als veel anderen dacht ik eerst dat de ‘Corona-bui’ wel zou
overdrijven. Het zit niet in mijn aard allemaal spookbeelden te zien. Ik
moet erkennen dat ik de ontwrichting van de maatschappij zoals die zich
nu aftekent, niet echt zag aankomen. Maar ik realiseer me dat onze
regeringsleiders niet veel andere keuzes tot hun beschikking hebben. Sinds
afgelopen zondag heerst er ook in ons land een onwerkelijk beeld. Als de
situatie zoals die nu is langer dan drie weken gaat duren, vrees ik dat de
gevolgen voor de economie niet te overzien zijn. Het levert klappen op,
zoveel is wel duidelijk. En dat maakt me nerveus.
Als ik dit stukje schrijf, zijn we op de terugreis. In Frankrijk bekijk ik de
toespraak van onze premier. Hij verkondigt stellig dat het kabinet alles uit
de kast trekt om bedrijven en werknemers te helpen. “We kunnen en
zullen onze ogen niet sluiten voor de economische gevolgen van deze
crisis. Veel ondernemers staan ineens met de rug tegen de muur. Voor
veel bedrijven, groot en klein, is dit een extreem moeilijke periode. Veel
mensen maken zich zorgen over hun baan”, zo zegt hij letterlijk. Daarmee
raakt hij de kern van de muizenissen die ik de afgelopen weken in mijn
hoofd heb gehaald. ,,We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat
bedrijven niet omvallen en dat mensen hun baan niet verliezen. Het zal
hoe dan ook een moeilijke tijd worden, maar we laten u niet in de steek.’’
Het klinkt hoopvol. Maar of we daar alle problemen die op ons als
ondernemers afkomen kunnen tackelen? Ik betwijfel het. Maar weet dat
de AOL er is om te helpen. Dus aarzel niet om contact op te nemen als je
ergens in vastloopt. Sterkte allemaal.
Ron Verburg
Bestuurslid AOL

AOL is de overkoepelende organisatie van zelfstandige ondernemers in
Langedijk. De AOL heeft als doel het behartigen van belangen van deze
ondernemers. Klik hier voor onze website.
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Wij zijn er voor jullie!
De wereld staat op zijn kop. Ook

Langedijker ondernemers ontkomen
niet aan de wereldwijde uitbraak van
het Coronavirus. De gevolgen zijn
voor niemand te overzien. Maar dat
die aanzienlijk zijn, leidt geen twijfel.
Deze nieuwsbrief staat grotendeels in
het teken van het virus en de
(economische) gevolgen ervan. Wat
betekent het voor onze leden? Als
ondernemersvereniging vinden wij het

tot onze taak behoren onze leden te
ondersteunen waar dit mogelijk is. Wij
realiseren ons dat de ledenreacties in
deze nieuwsbrief slechts een tipje van
de ijsberg vormen. Het was helaas
niet mogelijk alle honderdvijftig leden
te benaderen met de vraag wat de
Coronamaatregelen voor effect
hebben op hun individuele
bedrijfsvoering.

Hoewel wij natuurlijk niet de oplossing
voor dit grote probleem voor handen
hebben, proberen wij jullie wel te
ondersteunen. Al was het maar op
beperkte schaal. Binnen onze
mogelijkheden zijn wij er voor jullie.
En tenslotte: de ontwikkelingen
rondom het Coronavirus gaan in een
razendsnel tempo. Dat betekent dat
informatie binnen een uur gedateerd

kan zijn. Dat geldt ook voor de inhoud
van deze nieuwsbrief.

AOL-voorzitter Rick Muileboom

Kabinet presenteert pakket
economische maatregelen
Het kabinet neemt uitzonderlijke economische maatregelen
vanwege het coronavirus. Daarmee wil het kabinet naast de
gezondheid ook banen en inkomens beschermen en de
gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven
op te vangen. Het pakket biedt, zo lang als nodig is, miljarden
euro’s aan steun.
De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel
kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging
en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie
en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de
bedrijven blijft. Het dinsdag gepresenteerde pakket komt
bovenop de economische maatregelen die eerder al zijn
genomen. Op de volgende pagina’s kun je lezen wat de
maatregelen inhouden.

Er komt steeds meer
informatie beschikbaar
Op de website van de Kamer van Koophandel is een overzicht
van veelgestelde vragen. Klik hier als je die wilt lezen.
Veel informatie is ook te vinden op de website van de
Rijksoverheid: klik hier.
Natuurlijk is ook de site van het RIVM te bezoeken: klik hier
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De maatregelen op een rij
Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het
UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de
loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van
het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de
gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel
blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag
worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige
regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe
aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan,
maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe
regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een
omzetdaling vanaf 1 maart.

Ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en
gemeenten)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om
zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen
zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt
uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een
periode van drie maanden, via een versnelde procedure,
aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor
levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal
minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.
Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers
geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning
volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een
lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

AOL-voorzitter Rick Muileboom
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De maatregelen op een rij
Uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting
aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt
voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).
Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te
worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee
te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De
invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de
betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt
voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat
tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen
waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel
mogelijk aanpassen.
Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie
van EZK)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van
bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de
Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt
voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen
naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote
ondernemingen door middel van een 50% garantie op
bankleningen en bankgaranties, (minimaal 1,5 miljoen – maximaal
50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming
wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet
committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende
ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan
ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke
dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die
geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de
duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het
kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

AOL-voorzitter Rick Muileboom
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De maatregelen op een rij
Tijdelijk borgstelling voor land- en
tuinbouwbedrijven (ministerie van
LNV)
Voor de land- en tuinbouwbedrijven
komt er een tijdelijke borgstelling voor
werkkapitaal onder de regeling
Borgstelling MKB-Landbouwkredieten
(BL). Daarmee staat het kabinet borg
voor de kredieten van agrarisch
ondernemers. Het kabinet streeft
ernaar om deze tijdelijke verruiming
van de BL spoedig open te kunnen
stellen.

Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en
cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige)
lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al
opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat
hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk
met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij
generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien
dat nodig is.

Compensatieregeling getroffen sectoren
(ministerie van EZK)
De gezondheidsmaatregelen van het kabinet
hebben enorme consequenties voor de
inkomsten in een aantal sectoren in het
bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte)
sluiting van eet- en drinkgelegenheden en
annuleringen in de reisbranche. Deze
inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden
ingehaald wanneer het coronavirus achter de
rug is. Het kabinet komt daarom met een
compensatieregeling met passende
maatregelen voor bedrijven in de genoemde
sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met
spoed voorgelegd aan de Europese
Commissie voor de beoordeling op
AOL-voorzitter
Rickstaatssteun.
Muileboom
(geoorloofde)
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John van de Stoop, ETOS John en Ans

‘Het is hier drukker
dan met Kerst’
Koortsthermometers, paracetamol, weerstandsverhogende middelen en desinfectieproducten.
Het is niet aan te slepen in de ETOS-vestiging van
John en Ans van de Stoop in Noord-Scharwoude.
“Het is bizar wat er gebeurt. Zo erg als nu heb ik het
nog nooit meegemaakt. Het is hier drukker dan in
de kerstperiode. In het verleden was er wel vaker
een piek. Bijvoorbeeld tijdens de Mexicaanse
griep. Maar dat was lang niet in deze mate. De
mensen gingen er toen veel nuchterder mee om.”
Volgens John is aan de kassa duidelijk merkbaar
dat mensen ongerust zijn. “Soms willen ze tien
dozen paracetamol kopen, maar dan krijgen ze er
maar twee mee. We geven de paracetamol
gedoseerd uit. Tot nu toe hebben we nog wel een
voorraadje, maar ik vraag me af of we vrijdag
halen. Dat is het moment wanneer er weer nieuwe
voorraad binnenkomt. Ondertussen kijk ik bij diverse
groothandels of ik nog een voorraadje pijnstillers
kan inkopen. Maar dat is lastig. We proberen
mensen ook advies te geven. Bijvoorbeeld wat ze
kunnen doen ter verhoging van hun weerstand.

Het is gewoon giga druk.”
De levering van bepaalde artikelen vormt een
uitdaging. Ook voor de ETOS-organisatie. Met
name artikelen die vallen onder de categorie
zelfzorg. Van de Stoop: “Koortsthermometers is een
probleem. En ook met de vakken met
desinfectieproducten zoals handzepen hebben we
moeite de vakken gevuld te houden. We hebben
nu weer wat staan, maar afgelopen week waren
ze op.”
John en Ans bestieren ook drie schoonheidssalons.
“Uit voorzorg hebben wij die nu gesloten. Daardoor
zitten drie personeelsleden thuis. In de winkel is
gelukkig nog niemand ziek. Daar loopt nog
voldoende personeel.” Over de maatregelen die
door de regering zijn voorgeschreven is John
tevreden. “Ik vind dat ze het netjes doen. Maar ik
hou mijn hart wel vast. Mensen, zoals bijvoorbeeld
in de horeca, moeten wel gewoon geld verdienen.
Met het op slot zetten van dit soort bedrijven vraag
ik me af: waar gaan we naar toe.”
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Jaarvergadering AOL
uitgesteld
De jaarvergadering van Algemene
Ondernemersvereniging Langedijk is
uitgesteld. De bijeenkomst stond gepland
voor maandag 6 april. Gelet op de
maatregelen die door het kabinet zijn
genomen om het Corona-virus te kop in te
drukken, is het doorgaan van deze
bijeenkomst niet mogelijk.
Zodra er meer bekend is hoe het leven in
ons land weer wordt opgepakt, wordt een
nieuwe datum geprikt. Onze leden krijgen
hierover bericht.

Eindelijk bouwactiviteiten op
voormalig terrein bibliotheek
Graafmachines zijn druk in de weer. Er wordt gewerkt
op het terrein waar voorheen de bibliotheek en de
ALDI-supermarkt waren gevestigd. Nadat het terrein
jaren braak heeft gelegen, wordt door Deen Vastgoed
een nieuwe supermarkt gebouwd. Behalve een
supermarkt worden ook twaalf koopappartementen en
ruimten voor aanvullende detailhandel gerealiseerd.

……………………………………….

Statutair is uitstel van de ledenvergadering
mogelijk. Volgens de statuten moet een
algemene ledenvergadering plaatsvinden
binnen een halfjaar nadat een
verenigingsjaar is verstreken. Vooralsnog
gaat het bestuur van de AOL ervan uit dat
aan deze voorwaarde kan worden
voldaan. Mocht dat niet zo zijn, dan
bestuderen we alternatieven.

Lokale VVD-fractie stelt vragen:

‘Hoe kunnen ondernemers worden ontzorgd’
De VVD-fractie van de Langedijker gemeenteraad wil van het college van burgemeester en
wethouders weten hoe zij omgaan met de belangen van ondernemers ten tijde van de crisis
die is ontstaan rond het Coronavirus.
De fractie voorziet dat ondernemers problemen krijgen met het betalen van gemeentelijke
belastingen en wil weten hoe het gemeentebestuur hier mee omgaat. De fractie is van
mening dat ondernemers moeten worden ondersteund door bijvoorbeeld renteloos uitstel of
kwijtschelding te verlenen van betalingen voor lokale lasten. Ook wil de fractie weten welke
andere maatregelen het college ziet om ondernemers in de komende tijd te ontzorgen.
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Mark Kroon van De Roode Leeuw:

‘Het is
spannend
en héél
onzeker’

Jaarvergadering AOL
uitgesteld

Langedijker ondernemers houden hun hart vast
Het Coronavirus is als een bom ingeslagen. Er is geen
enkele bedrijfstak die er niets van merkt. De gevolgen
zijn niet te overzien. Ook de doorgaans nuchtere
Noord-Hollandse ondernemer krabt zich achter de
oren. Hoe gaat dit aflopen? Een rondje langs enkele
AOL-leden levert een beeld op dat niet afwijkt van de
landelijke gevoelens. Alom is er respect voor de
maatregelen die door het kabinet zijn afgekondigd.
Immers, gezondheid gaat boven alles. Maar de zorg om
de eigen onderneming is er niet minder om.

Lees verder op
volgende pagina’s
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“Het
is een
rollercoaster
waar
we in
Mark
Kroon
van De
Roode
terecht zijn gekomen”, zegt Mark
Kroon van De Roode Leeuw als
hem wordt gevraagd hoe hij
aankijkt tegen de situatie in ons
land. “Dit heeft nog nooit iemand
meegemaakt.” Zondagmiddag zat
hij nog met vier mensen in zijn
etablissement toen het nieuws
doorkwam. “Die hebben we toen
netjes verteld dat we moesten
sluiten. We hadden precies
vijfentwintig minuten om de tent
dicht te gooien. Om één minuut
voor zes was iedereen weg en kon
de deur op slot.” Door de
overheidsmaatregel heeft Mark
meerdere evenementen en vijf
besloten feesten voor de komende
weken moeten afblazen. En
natuurlijk zie je ook je vaste gasten
de komende weken niet. Dit heeft
impact.”
Chaos
Ook bij Reisbureau Langedijk
verlopen de dagen totaal anders
dan normaal. “Het is bij ons een
chaos”, vertelt Arie Kapitein. “We
zijn de hele dag bezig met
annuleringen, wijzigingen, mensen
die vastzitten op een bestemming,
mensen die gerepatrieerd moeten
worden en ga zo maar door. Voor
sommige klanten moeten we
allerlei dingen in werking zetten.”
Rick Muileboom van Spaansen
Bloemen voelt ook dat de wereld
aanzienlijk anders draait dan
normaal. “Wij hebben onze
vestiging in Oudkarspel deze week

gesloten. Je merkt dat mensen
minder spenderen aan een
Leeuw:
bloemetje. Je kunt dan wel twee
zaken openhouden, maar dat
heeft weinig zin als er maar een
beperkt aantal klanten zijn. De
mensen richten zich, en dat is
begrijpelijk, vooral op eten. Bij de
supermarkten is het druk. Maar de
maatregelen die zijn genomen zijn
desastreus voor andere vormen
van middenstand. Veel mensen
mijden de winkels. Als ze echt
moeten, gaan ze. Maar daar
hoort een bloemenwinkel niet bij.”
Het is niet alleen de dagelijkse
aanloop in de winkel die parten
speelt. Rick merkt ook aan den
lijve dat bruiloften, feesten en
partijen worden opgeschort.

Organisatorisch hebben we dus
wel overlast, maar de werken
lopen nog gewoon door. We zijn
ook nog niet geweerd bij
bepaalde projecten.” Toch zijn
ook bij De Geus Bouw de dagen
anders dan anders. Er moet
worden geschakeld. Door de
sluiting van de scholen komen
bijvoorbeeld vragen binnen of
werkzaamheden binnen die
sector naar voren kunnen
worden gehaald.

Jaarvergadering AOL
uitgesteld

‘Wij hadden precies
vijfentwintig minuten
om de tent dicht te
gooien’
Conference call
Algemeen directeur Piet de
Geus van De Geus Bouw laat
weten dat zijn onderneming
redelijk normaal doordraait.
“Maar wij hebben natuurlijk wel
maatregelen getroffen”, zo
meldt hij. “Bouwvergaderingen
of afspraken met klanten doen
we nu via conference-call of
telefonisch. Keten worden
meerdere keren per dag
schoongemaakt, de schaft
gebeurt in swifts en een aantal
mensen werkt vanuit huis.

Niet op slot
Ook bij Peter de Nijs, onder
andere bekend om zijn inzet het
Langedijker toerisme te
ontwikkelen, heerst onzekerheid.
Toch houdt hij de moed er een
beetje in. “We moeten niet
terugvallen in versombering. Ik
hoop niet dat ze in Nederland
alles op slot gooien. Zo’n
maatregel die zegt dat je niet
eens meer buiten mag komen.
Laat de mensen toch wandelen
en fietsen. Dan hou je nog wat
levendigheid.” Grote zorgen
maakt hij als voormalig horecauitbater zich over de sluiting van
cafés en restaurants. “Ik vind
dat heel erg. Ze hebben drie
weken geen inkomen. Ik zou
niet graag in de schoenen van
horeca-ondernemers willen
staan. Drie weken hou je
misschien vol, maar ik moet er
niet aan denken wanneer dit
langer duurt.” De Nijs is ervan
overtuigd dat als de
beperkingen die nu zijn
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opgelegd langer gaan duren ook
effecten hebben voor het toerisme in Langedijk. “Nu al is de
BroekerVeiling gesloten, maar ik
zat vandaag ook te denken:
gaat de Koolsail in juni wel door?
Dat is voor onze gemeente best
een belangrijk gebeuren. En
datzelfde geldt voor de
Broekervaart, de vaarverbinding
voor toeristen tussen Heerhugowaard en Langedijk.”

uit. En ze hebben groot gelijk. Op
dit moment zijn we alleen maar
problemen aan het oplossen. Dat
is iets wat we gelukkig normaal
gesproken nauwelijks hoeven te
doen. Het is een ongewone
situatie. Niemand kan er wat aan
doen. Gelukkig tonen onze
klanten begrip. Ik ben blij met het
Corona-voucher dat is bedacht
voor de reizigers. Mensen krijgen
hun geannuleerde reis in een
tegoedbon terug. Een ideale
oplossing in deze rare tijden. Op
deze manier blijft het geld wel in
de reiswereld. En dat is goed.”

Geen boekingen
Volgens Arie Kapitein van het
Langedijker Reisbureau wordt er
momenteel geen vakantie
geboekt. “Normaal gesproken
Startend bedrijf
zijn we daar in dit jaargetijde druk “Ik hoop dat iedereen er
mee. De mensen stellen het nu
heelhuids uitkomt”, zegt Mark

Toeristisch promotor
Peter de Nijs:

‘Wat gebeurt
er met de
Koolsail? Dat is
toch best wel
een belangrijk
gebeuren voor
Langedijk’

Kroon. “Gezondheid staat voorop.
Vanuit dat oogpunt heb ik begrip
voor de maatregelen die zijn
genomen. Maar waar het schip
strandt? Ik heb geen flauw idee.”
Mark durft geen antwoord te geven
op de vraag wat er gebeurt als het
allemaal langer gaat duren. “Zoals
het zich nu laat aanzien gaat de
overheid helpen. Maar hoe dat er
precies gaat uitzien weten we nog
niet. Als ze bij wijze van spreken een
ton per bedrijf geven, maar je het
binnen twee jaar weer moet
terugbetalen, moet je nog maar
zien hoe je dat moet fiksen. Wij zijn
natuurlijk ook nog maar een
startend bedrijf. Wij hebben nog
niet zoveel vlees op de botten.”
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College komt met handreiking aan ondernemers:

Uitstelmogelijkheid van lokale belastingen
Door de coronacrisis wil de gemeente Langedijk
ondernemers tegemoet komen door soepel om te
gaan met het invorderen van lokale belastingen. Pas
in het tweede halfjaar van dit jaar gaat de
gemeente ondernemers aanmanen als zij nog niet
de gemeentelijke belastingen hebben betaald. Ook
worden nieuwe aanslagen pas in het tweede half
jaar verstuurd. Als ondernemers specifieke vragen
hebben over de betaling van gemeentelijke
belastingen kan contact worden opgenomen met
de afdeling Invordering van Consensus.

terecht kunnen. Volgens de gemeente wordt de
website dagelijks aangevuld met nieuwe
berichten.

De gemeente wijst ook op het Corona-loket van
de Kamer van Koophandel. Tevens wordt
binnenkort in samenwerking met het
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
gewerkt aan een forum voor ondernemers.
Daarvoor wordt een website ontwikkeld. Ook
wordt door het Ontwikkelingsbedrijf een loket
ingericht waar ondernemers terecht kunnen met
Op de gemeentelijke website is een rubriek ingericht vragen. De gemeente laat weten dat deze
met actuele informatie over het coronavirus en de
initiatieven nog in ontwikkeling zijn. Het is de
maatregelen die vanuit het rijk zijn genomen. Ook
bedoeling dat de ondersteuning van het
wordt aangegeven waar ondernemers met vragen Ontwikkelingsbedrijf snel kan starten.

………………………………………………..…
AOL met collega-ondernemersverenigingen in gesprek:

Samen werken aan krachtige
ondernemersvertegenwoordiging
De Bedrijfskring Langedijk, Bedrijfskring Heerhugowaard en de Algemene Ondernemersvereniging
Langedijk verkennen samen de toekomst van het georganiseerde bedrijfsleven. Met de komst van
de nieuwe gemeente Dijk en Waard willen de ondernemersverenigingen samen optrekken en komen
tot een krachtige werkorganisatie.
Hoe die organisatie er in de toekomst uit gaat zien, wordt nog nader onderzocht. Maar de intentie tot
samenwerken is bij alle drie verenigingen onmiskenbaar. De drie ondernemersclubs tellen samen
ongeveer vijfhonderd leden. De noodzaak van de aanwezigheid van een goed georganiseerde
overkoepelende ondernemersorganisatie is de afgelopen jaren helaas maar al te vaak gebleken.
Door als ondernemers de koppen bij elkaar te steken, moet het mogelijk zijn om ook in een groter
georganiseerde lokale overheid standpunten kenbaar te maken. De komende tijd blijven wij jullie
informeren over de wijze waarop de samenwerking gestalte verder krijgt.
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Jaarvergadering AOL
uitgesteld

Ingrid Bakker van IBAA:

‘BHV-trainingen voorlopig geannuleerd’
Sinds jaar en dag verzorgt AOL-lid Ingrid Bakker
met haar bedrijf IB Arbo Advies (kortweg IBAA)
cursussen bedrijfshulpverlening voor onder meer
leden van de AOL. Ook voor dit voorjaar stond er
weer een drietal bijeenkomst gepland. “De
cursussen van 16 en 30 maart zijn inmiddels afgelast”, meldt Ingrid. “Voor de geplande bijeenkomst op 15 april hou ik nog een slag om de arm”.
Niet alleen de BHV-trainingen voor AOL-leden
worden verplaatst naar een ander moment, ook
de trainingen die Ingrid voor andere
opdrachtgevers verzorgt, heeft ze stilgelegd.
“Vanuit de overheid worden we gevraagd sociaal
contact zoveel mogelijk te beperken en
anderhalve meter afstand te bewaren. Zoiets is bij
ons geen optie. Je zit aan elkaar. We hebben ons
nog even afgevraagd of met het nemen van
aangescherpte en optimale hygiënemaatregelen
een cursus zou kunnen doorgaan. Maar dat plan
werd ingehaald door de actualiteit. We hebben

dus alles geannuleerd.”
De deelnemers die zich hebben aangemeld
krijgen bericht op welk moment de BHV-trainingen
worden hervat. Ingrid doet dat in overleg met de
deelnemers. “De gevolgen van de maatregelen
zijn groot: niet in de laatste plaats voor het MKB. Ik
maak me best wel zorgen over de bedrijfscontinuïteit. Als dit voorbij is, heeft iedereen zijn tijd
meer dan nodig om weer een beetje op adem te
komen en orde op zaken te stellen. Dan zit je niet
gelijk te wachten op een cursus. In overleg met de
deelnemers wordt dan gekeken naar een passend
voorstel dat aan de ene kant voldoet aan de
wetgeving, maar vooral ook passend is voor de
continuïteit van het betreffende bedrijf. Daar komt
nog bij dat de maatregelen die nu zijn
afgekondigd gelden voor een periode van drie
weken, maar daarover is op dit moment geen
enkele zekerheid. De kans is groot dat het nog veel
langer gaat duren.”
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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 Concordia in Noord-

Scharwoude.

Uit de
oude doos

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
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Zien doet kopen
opgerichte LWNV (Langedijker Winkeliers- Neringen Vakvereniging), de voorganger van de huidige
AOL.
Op deze foto uit 1925 zien we het bestuur en een
aantal juryleden van de etalagewedstrijd opgesteld
voor Concordia in Noord-Scharwoude. Met de bus
links op de foto onderhield de fa. Kok en Tuinman
uit Oudkarspel een lijndienst Oudkarspel-Alkmaar
onder de naam Eerste Langedijker Auto- Omnibus
Onderneming
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Realisatie:

Provincie wil beter doorvaarbaar Oosterdelgebied
Provincie Noord-Holland verstrekt subsidie voor
een onderzoek naar de renovatie van de sluis in
Broek op Langedijk en de realisatie van twee
overhalen. Met de komst van een overhaal in
Noord-Scharwoude (Oostrand) en in Sint
Pancras (Groene Loper) wordt het
Oosterdelgebied vanaf drie kanten bereikbaar.

Daardoor ontstaat meer ruimte voor waterrecreatie. Op dit moment biedt de sluis nog de
enige toegang voor scheepvaart tot het
Oosterdelgebied. Als de nieuwe vaarverbindingen
zijn gerealiseerd, zijn alle dorpskernen en ook
Heerhugowaard en Alkmaar over het water met
elkaar verbonden.

