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Coalitieakkoord

In de aanloop naar de verkiezingen heeft de IKH
intensief campagne gevoerd tegen woningbouw in
de Waarderpolder. Het is verheugend te kunnen
constateren dat de campagne succes heeft
gehad. In het nieuwe coalitieakkoord is
opgenomen, dat er de komende 10 jaar in de
Waarderpolder geen locaties worden
aangewezen voor woningbouw, met uitzondering
van het gebied Oostpoort bij station
Spaarnwoude. Eerder dit jaar heeft de IKH
ingestemd met de herontwikkeling van het gebied
Oostpoort. Het coalitieakkoord bevat ambities en
onderwerpen waar de IKH over van gedachten wil
wisselen met de nieuwe verantwoordelijk
wethouder. Binnenkort vindt een gesprek plaats.
Verkeerssituatie
Fustweg/Nijverheidsweg/Oudeweg

Sinds de herinrichting van de Oudeweg is de
verkeersveiligheid op het kruispunt verslechterd.
De IKH heeft namens de bedrijven in de
Waarderpolder het College van B&W
aangeschreven met het verzoek maatregelen te
nemen, zodat de veiligheid van medewerkers en
bezoekers van bedrijven en het doorgaande
verkeer gewaarborgd wordt. De gemeente heeft
laten weten, dat er onderzoek naar de
veiligheidssituatie wordt gedaan.

Stagebureau Connectie

Met groeiend succes ondersteunen wij Haarlemse
bedrijven bij het bereiken van jong talent met
interessante stagevacatures. En dat willen we
blijven doen, door te verbeteren en te groeien.
Om die reden introduceren wij per 1 juli 2018
partnerships. Lees meer over deze stap.
AVG

Vereniging Industrie Kring Haarlem gaat op uiterst
zorgvuldige wijze met uw privacy om. Uw
persoonsgegevens worden verwerkt met volledige
inachtneming van de Algemene Verordening
Gegevens bescherming (AVG), op een wijze die
in overeenstemming is met de eisen die de
privacyregelgeving daaraan stelt. Naar aanleiding
van uw bezoek op de website van de IKH worden
uw persoonsgegevens niet opgenomen, laat
staan bijgehouden en/of verwerkt. Er wordt geen
gebruik gemaakt van cookies, zodat geen
informatie over uw bezoek wordt vastgelegd. Als u
vragen heeft over uw privacy, kunt u contact
opnemen per e-mail).
Nieuwe leden
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