NIEUWSBRIEF februari
Lancering verkiezingscampagne IKH
“Maak van de Waarderpolder geen woonpolder”

Zorg dat de Waarderpolder hét werkterrein blijft voor
bedrijven, waar ze kunnen produceren, groeien en de
wereld veroveren. Deze bedrijvigheid, dit
ondernemerschap, geeft onze stad een dynamiek die
Haarlem zo speciaal maakt. Daarmee blijven we een
complete stad. Een stad waar je op de fiets naar je werk
kunt. Een stad bovendien waar nog volop
productiebanen te vinden zijn.
Dus zorg dat bedrijven bedrijven kunnen blijven.
Haarlem, koester je economische functie. Bouwen in de
Oostpoort is prima, maar woningbouw in de rest van de
Waarderpolder jaagt bedrijven weg. Volg ons via de
website, twitter en linkedin en binnenkort via facebook.

Van Vessem winnaar Groene Mug Bokaal 2018

De Groene Mug Bokaal is een wisselprijs, die wordt
uitgereikt aan een Haarlemse onderneming die zich
sterk maakt voor een duurzame stad. Dit jaar heeft de in
de Waarderpolder gevestigde Bakkerij Van Vessem de
bokaal in de wacht gesleept. Proficiat!

Twee bedrijven in de Waarderpolder genomineerd voor
Haarlemse Ondernemers Prijs 2018

De wedstrijd om de Haarlemse Ondernemers Prijs wil
ondernemers, het ondernemerschap en Haarlem als
ondernemersstad in de picture plaatsen. De zes
genomineerde ondernemers voor de HOP 2018 zijn:
Charley Beerman (SalesQ), Marcel Belt (The Green
Soap Company), David Jonkers (Bright River), Dennis
Schuivens (Mergent), Mireille van der Sprong (Bellamy
Gallery / Sprong) en Henri Stoelman (Stoelman
Papierrecycling). Zij doen mee aan de pitchbijeenkomst
om de jury te overtuigen van zijn/haar
ondernemerskwaliteiten. Daarna kiest de jury drie
finalisten. De verkiezing vindt plaats tijdens de finaleavond in de Lichtfabriek op 9 april. Informatie en tickets
bestellen voor de finale-avond via de website
Een foto van de editie 2017 met o.a. Margot Span
(juryvoorzitter 2017) en Pieter van der Spek
(juryvoorzitter 2018) - foto Noortje Dalhuijsen

Debatavond bedrijfsleven en Haarlemse politiek

Op dinsdagavond 13 maart is het Politiek
Ondernemersdebat Haarlem. Het lokale bedrijfsleven
gaat in debat met de lijsttrekkers van de politieke
partijen over de lokale economie en werkgelegenheid.
De focus ligt op thema’s die voor ondernemers en
bedrijven van groot belang zijn. De uitnodigende
ondernemers- en werkgeversverenigingen zijn:
Industrie Kring Haarlem, Haarlem Centraal en Horeca
Nederland Afdeling Haarlem. ROC NOVA College biedt
de gastlocatie voor de debatavond en Kennemer
Business zakennetwerk organiseert het evenement. De
Haarlemse ondernemer Johan Tempelaar is de
onafhankelijke debatleider. De avond is bedoeld voor
ondernemers en directeuren van bedrijven in Haarlem,
voor de lokale politiek en voor bestuurders,
belangenbehartigers en ambtenaren die zich met
economie en aanverwant bezighouden. Tijdens de
informatieve en serieuze bijeenkomst zal het 20-jarige
Ampzing Genootschap voor luchtige, ontspannende
muziek zorgen. Meer informatie en (verplicht vooraf)
aanmelden op
www.kennemerbusiness.nl/evenementen.
CDA Waarderpolderdiner & more

CDA Haarlem organiseert voor alle ondernemers en
werknemers op woensdagavond 7 maart een diner in
de Jopen Brouwerij. Special guest is minister van
Financiën Wopke Hoekstra.
Overige aanwezigen: Jaap Bond (gedeputeerde
provincie Noord-Holland), Merijn Snoek (wethouder en
lijsttrekker), Eva de Raadt (gemeenteraadslid en
lijsttrekker).
Reageer snel, er is een beperkt aantal plekken.
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