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De Jong Assurantiën:
Zestigjarige jubileum wordt
gevierd met betrekken nieuw
pand in Schagen
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Voorwoord

Geachte ondernemers en onderneemsters,
Wij zijn als Ondernemers Federatie Schagen (OFS) anderhalfjaar geleden gestart en zijn volop bezig met een
aantal zaken en dossiers (zie elders in dit blad).
Regelmatig zitten wij met B en W van de Gemeente Schagen aan tafel waarbij wij een groot aantal onderwerpen
bespreken. Hoewel wij het inhoudelijk niet altijd met elkaar eens zijn kunnen wij toch plezierig zaken doen met
de Gemeente Schagen. Wij hopen alleen dat de Gemeenteraad het nut en de noodzaak van de OFS inziet omdat
in de Gemeente Schagen is erg groot.
Door de Gemeente is een concept Actieprogramma geschreven waarin de ambities van de Gemeente beschreven
zijn. Hierin wordt nogmaals het belang omschreven van de samenwerking tussen de Gemeente Schagen en het
bedrijfsleven. In grote lijnen kunnen wij ons hierin vinden. In het bijlagerapport van dit Actieprogramma staan
interessante gegevens. Zo blijkt hier uit dat het aantal bedrijven in de nieuwe Gemeente Schagen ca. 4.700
bedraagt. Van deze bedrijven zijn ca. 2.700 zzp’ers en bedrijven met 1 werknemer/ster. Het aantal werknemers/
sters bedraagt ca. 21.500 (cijfers 2012)
De bevolking van Schagen telt ca. 46.500 inwoners hetgeen inhoudt dat er een groot gedeelte van de inwoners
elders werkzaam zijn. Voor de OFS een mooie taak om te vertellen aan b.v. scholieren van de middelbare
scholen wat voor prachtige
bedrijven wij in de Gemeente
Schagen hebben. Onbekend
maakt onbemind. Vandaar dat
wij contacten leggen met o.a.
het ROC om het bedrijfsleven
in Schagen meer bekendheid
te geven.
Kortom, voldoende zaken die
de OFS behandeld in het be-
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wij het bedrijfsleven in de Gemeente Schagen vertegenwoordigen. Het economische belang van het bedrijfsleven
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lang van het bedrijfsleven in
Schagen.
Met vriendelijke groet
Hans Bouterse
Voorzitter OFS
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Zestigjarige jubileum wordt
gevierd met betrekken nieuw
pand in Schagen
De Jong Assurantiën heeft zich sinds juni van
dit jaar gevestigd in het voormalige regiokantoor van de Rabobank aan de Piet Ottstraat in
Schagen. “De vestiging van De Jong & Bouterse
aan de Hofstraat, bestaande uit een woonhuis
en kantoor, was veel te klein geworden. Al enige tijd waren we naar een nieuwe locatie op
zoek. Vijf jaar geleden traden we in overleg met
de gemeente om nieuwbouw te plegen”, aldus
Frank De Jong, die samen met zijn broers Paul
en Bart de directie vormt van het familiebedrijf
dat op 1 juli 1954 werd opgericht.
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De Jong Assurantiën’s kernactiviteit is
financiële dienstverlening. De nadruk
ligt op verzekeringen, pensioenen en
hypotheken. Het familiebedrijf waarin de
drie broers samenwerken, bedient ruim
15.000 klanten in Noord-Holland. Er zijn
nu drie vestigingen: het hoofdkantoor in
Den Helder, een vestiging in Alkmaar en
een nieuwe locatie nu in Schagen. “In
schadeverzekeringen behoren we tot de
grotere ondernemingen, groot genoeg
voor eigen inkoopkracht. Ondanks alle
technische ontwikkelingen gaan wij voor
de menselijke maat”, benadrukt Frank

Paul de Jong: “Toen zich de kans voordeed het

pelijk meer verantwoord om naar een bestaand

Rabobank-pand over te nemen omdat de vestiging

pand te verhuizen dan nieuwbouw te betrekken.

fuseerde met Den Helder, behoefden we eigenlijk

Vijftien medewerkers van de vestiging van De Jong

kunnen we stellen dat we altijd in men-

niet lang na te denken. Het pand is compleet ge-

Assurantiën in Den Helder worden eveneens in

sen en middelen hebben geïnvesteerd.

meubileerd overgedragen. We hadden een pand

het nieuwe pand in Schagen ondergebracht.” Het

We zetten hoog in op kennis en kunde.

van circa 1000 vierkante meter op het oog; we

kantoor van de Rabobank was nog niet zo lang

Je dient voortdurend bezig te zijn met

verhuren de 1000 vierkante meter die over is.”

geleden intern verbouwd zodat aan het interieur

continue educatie, want wetten en re-

en de verlichting in principe weinig gedaan hoeft
De overname van het pand van de Rabobank is

te worden. De medewerkers van De Jong Assuran-

een verantwoorde investering vinden de broers De

tiën en De Jong & Bouterse zijn bijzonder blij met

Jong. “Bovendien is het goedkoper en maatschap-

hun nieuwe werkplek.

de Jong. “Bij het zestigjarige jubileum

gelingen wijzigen constant.” Het bedrijf
doet zaken met zo’n zestigtal verzekeraars en banken. “Onze kracht is kennis
van de markt en de materie. We staan

De Jong Assurantiën heeft haar zestigjarige jubileum met de
medewerkers gevierd. “We zijn met het voltallige personeel

dichtbij de klant en geven advies alsof
we zelf die klant zijn.”

3 dagen naar Antwerpen geweest. Over de datum van de officiële opening beraden wij ons nog. Het succes van de Jong
Assurantiën valt te verklaren uit het motto “We zijn goed in
het gewoon zijn. Zeg wat je doet en doe wat je zegt”, zegt
Bart de Jong glimlachend.

ondernemers federatie schagen
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Hobby groeit uit tot
Professionele wijngaard
in Waarland
Kees van Westrienen begon ooit met het maken van wijn in zijn volkstuin.
“Dat kwam eigenlijk doordat een druivenplant zoveel druiven had dat
ik er toch wat mee moest.” Dat was de aanleiding om met mijn eerste
wijn te beginnen. Zijn druivenplanten groeiden met zijn volkstuin mee en
uiteindelijk besloot Kees in november 2002 de start te maken met zijn
Wijndomein De Slootgaert in Waarland.

“Ik weet eigenlijk niet hoe ik aan het stuk grond in

en draden erbij moet plaatsen om de plant te

Waarland ben gekomen. Of ik het nu op internet

begeleiden.”

heb gevonden of een bord langs de kant van de

In 2005 stopte hij definitief met zijn werk in het

weg tegenkwam, ik weet het niet. Maar ik heb er

ziekenhuis en ging hij zich professioneel bezighou-

geen moment spijt van gehad dat ik het in 2002

den met de wijngaard. “Het is een passie en een

Aan de stap om een eigen wijngaard te beginnen,

aankocht.” De geboren Alkmaarder begon direct

goede tijdbesteding”, meent Kees. Inmiddels ver-

ging veel voorbereiding vooraf. “Ik had geen zin

met de aanplant van een windsingel. “Aan twee

vaardigt hij vier verschillende wijnen. Twee witte,

om na mijn werk als klinisch chemisch analist in

kanten staan 21 soorten bomen en struiken, som-

een rode en een rosé. Op het terrein in Waarland

het Medisch Centrum Alkmaar achter de gerani-

mige besdragers, en aan twee kanten coniferen.

staan bijna 4000 druivenplanten. “Rode en witte

ums te belanden”, aldus Kees van Westrienen. “Als

Daarmee wordt het perceel van 1,25 hectare

druiven en er staat ook nog een muskaat druif bij.

vrijwilliger werkte ik al zeven jaar bij een wijngaard

afgeschermd.”

De rode wijn wordt gemaakt van de Rondo en de

in Middenbeemster. Ik volgde in Duitsland drie

6

Cabernet Cortis. De witte wijnen van de Solaris

cursussen over ecologische wijnbouw en ben een

Van Westrienen vervolgt: “In 2003 startte ik in

en de Merzling en nog een beetje Orion. De rosé

vinologenopleiding gaan volgen. De wijngaard ben

fases met de aanplant van druivenplanten. Dat is

is puur van de Salomé-druif gemaakt”, legt de

ik dus niet onvoorbereid gestart.”

een behoorlijke klus aangezien je steeds staven

vinoloog uit. “En alles volgens biologische teelt.”

Ondernemers Federatie Schagen

De wijnen zijn allemaal tijdens proeverijen te
proeven. Een proeverij is samen met een rondleiding van ongeveer anderhalf uur. De bezoeker
wordt uitgebreid geïnformeerd over de druivenstokken, het telen, het kweken, het opbinden en
het snoeien. Daarna volgt een verhaal in de wijnmakerij en is er tijd om het glas te heffen. “Het
proeven van de wijn gaat altijd in combinatie met
een stokbroodje met zachte kaas.”
“De oogst van 2013 was voortreffelijk. Daarmee
zijn de wijnen dus ook van prima kwaliteit.” Een
daguitje kan prima worden gecombineerd met het
nabij gelegen Vlindorado of een bezoek aan De
Boerenplaats. Wijndomein de Slootgaert is elke
vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00

voor een heerlijk glas of een hele fles wijn van

tot 16.30 uur. Belangstellenden kunnen rondlei-

eigen oogst niet meer naar Frankrijk of Duitsland.

dingen boeken op een nader te bepalen datum

Het is ‘Vive la Waarland’ waar je het gevoel van

met als afsluiting een proeverij.

vakantie tussen de druiven kunt ervaren.

Kees van Westrienen begon pas op zijn 57e jaar

Kijk voor meer informatie op

met zijn wijnonderneming. Dankzij hem hoef je

www.wijndomeindeslootgaert.nl

Ondernemers Federatie Schagen
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De groothandel voor uw verlichting

Maak
kennis met
LED verlichting
voor
uw woning

de jong verzekert bedrijven.
al jaren...
0224 29 84 41

én met een energiebesparing
tot wel 80%!
Maak een afspraak en bekijk
in onze showroom alle
mogelijkheden.
Doe de LED-bespaarcheck!

www.ikzoekeenlamp.nl
Light Control • T +31 (0)224 299 854
info@light-control.nl

de-jong.nl

Ondernemersdesk
(0223) 67 14 00

De verhuizer voor Schagen
en Omstreken
Nationaal en internationaal sneltransport
Landelijke distributie

Voor al onze zakelijke
klanten
Heeft u een vraag over uw dagelijkse bankzaken of
verzekeringszaken? Of wilt u nader advies over uw
verzekeringsproducten of een zakelijke rekening
openen? Belt of mailt u dan met de
Ondernemersdesk van Rabobank Kop van
Noord-Holland. Daar zitten onze ervaren adviseurs
klaar om al uw vragen over onze producten en
diensten zo snel mogelijk te beantwoorden. Heeft u
een meer specialistische vraag? Een adviesgesprek
op maat is zo gemaakt!

Landelijkerweg 13-G, 1742 NB Schagen
Telefoon (0224) 21 63 70, Mobiel 06 53 179 197

www.geerligs-schagen.nl

Informatie? www.rabobank.nl/kvnh
Samen sterker

Als 18-jarige jongen bleef Jaap van
Vuure voor de tweede keer zitten in de
HAVO 4e klas. Zijn moeder meende dat
hij maar eens aan het werk moest gaan
en dat geschiedde bij Albert Heijn in Callantsoog. Er bleek duidelijk een ondernemer in Jaap te zitten. Vijf jaar later was
hij bedrijfsleider en op zijn 24e werd hij

Geen dag is
saai voor
ondernemer
Jaap van Vuure

eigenaar van de franchise-onderneming
in het centrum van het kustdorp. Het
werd de start van een succesvolle carrière tot nu toe.

Jaap is inmiddels 38 jaar en zit zeker niet stil.

stelproces is vaak geautomatiseerd, dat past zich

ten bij ons terecht kunt.” Met de start van een

“Geen dag is saai”, meent hij. “Sinds ik eigenaar

niet automatisch aan de behoefte aan. En als we

Blokker-vestiging in Callantsoog boorde Jaap van

ben van de Albert Heijn-vestiging in Callantsoog

onverhoopt iets niet hebben, lenen we gewoon

Vuure weer een andere doelgroep aan. “Blokker

zijn we 365 dagen per jaar open, iedere dag tot

bij een collega.”

is ook 365 dagen per jaar open en gaat dagelijks

22.00 uur. Het is een voordeel dat we een fran-

dicht als het donker wordt”, lacht Van Vuure. “Dat

chise Albert Heijn zijn. Je kunt wat meer inspelen

“We leveren veel aan horecagelegenheden en zijn

op het toerisme en er is extra lokale betrokken-

voor hen een groothandel waar ze echt kunnen

is meestal rond 18.00 uur.”

heid. Het assortiment wordt afgestemd op de

halen wat ze nodig hebben. Voor de horeca is het

Ook het toerisme vaart wel bij de Blokker-vestiging

behoefte. Ik wil ook dat altijd alles op voorraad

inschatten van voorraad het lastigste dat er is.

in het dorp. “Veel vakantiehuisjes worden in deze

is. Je moet nadenken over je voorraad. Een be-

Dan is het prettig dat je ook voor versproduc-

regio verhuurd. Er gaat altijd wel iets stuk na een

Ondernemers Federatie Schagen
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De Opel Agila BlitZ:

€ 289

p.mnd.

De aandacht van een klein kantoor...

De aandacht van een klein kantoor...
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De aandacht van een klein kantoor...

OPEL PRIVATE LEASE

$&&2817$176 ÷ ),6&$/,67(1 ÷ $'9,6(856

GEMAK, TRANSPARANTIE
EN ZEKERHEID!
Het enige wat u nog hoeft te doen, is tanken!

Koperwiek
1
$&&2817$176
÷ ),6&$/,67(1
÷ $'9,6(856
1742 GR Schagen

$&&2817$176 ÷T),6&$/,67(1
0224 214 144 ÷ $'9,6(856

E rob.gaal@jongejanenpartners.nl
Koperwiek 1
www.jongejanenpartners.nl
1742 GR
Koperwiek
1 Schagen
Ook
gevestigd
in Alkmaar,
Amsterdam,
T
0224
214
144
1742 GR Schagen
Den
Helder,
Heerhugowaard
en Hoorn.
T
0224
214
144
E rob.gaal@jongejanenpartners.nl

Opel Private Lease dé manier om zorgeloos auto
te rijden. Zaken als onderhoud, wegenbelasting,
banden en schades worden voor u geregeld.
Kijk op opel.nl/privatelease en laat u verrassen.
Graag tot ziens in onze showroom!

Cremers

E rob.gaal@jongejanenpartners.nl

Witte Paal 329, Schagen - Tel. 0224 215 844
www.opelcremers.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot:
liter/100 km 5,7 – 4,6; kms/liter 17,5 – 21,7; CO2 gr/km 131 – 106.
Er is al een Opel Agila BlitZ vanaf € 11.995,-. Leaseprijzen zijn incl. btw/ bpm, kenteken- en recyclingkosten.
Kijk voor de verkoopvoorwaarden op opel.nl

www.jongejanenpartners.nl
...met de kennis
van een groot kantoor.
www.jongejanenpartners.nl

Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam,

Ook gevestigd in Alkmaar, Amsterdam,
Helder,
Heerhugowaard
en Hoorn.
DenDen
Helder,
Heerhugowaard
en Hoorn.

...met
kennis
vanvan
een een
grootgroot
kantoor.
...metdede
kennis
kantoor.

Wij bieden alles
onder één dak!

Gespecialiseerd in het adviseren,
engineering, leveren en monteren
van dak- en gevelbouw.

Specialist in:
- Verouderde vloeren
- Parket op vloerverwarming
- Planken- en Laminaatvloeren

voor

- Schuur- en Renovatie werk
- Traprenovatie
- Speciale modellen
- Vinylvloeren

Si nd s
1977
Witte Paal 227 - Schagen - Tel. 0224-212827

www.klitsieparket.nl

Gevel bekleed met aluminium
panelen (project Bergen NH).

Witte Paal 217, 1742 LA Schagen - Tel.: 0224-216518

WWW.TOES.NL

verhuurperiode. Dat kun je dat snel en betaal-

Daarmee moet er voldoende capaciteit zijn.”

baar vervangen.” Voor bevriende ondernemers

Ook in Schoorl heeft de geboren Schagenaar zijn

vervaardigde Van Vuure sinds enkele jaren vanuit

zinnen gezet op een Albert Heijn-vestiging. Naast

de AH-vestiging kerstpakketten op aanvraag. “Dat

hotel De Viersprong heb ik zes panden aange-

groeide steeds verder uit. We maken altijd pakket-

kocht die de ruimte moeten bieden om ons ook

ten waar de ontvanger echt iets aan heeft. En als

daar met een franchise-onderneming te vestigen.”

je een pakket voor 50 euro aanschaft, zit er ook

Geen dag is dus saai voor Van Vuure. “Met Winst-

echt voor 50 euro aan artikelen in. De aanvragen

pallet B.V. heb ik samen met compagnon Maarten

breiden nog ieder jaar uit.”

Muller sinds 2005 in Schagen nog een bedrijf die
restpartijen (levensmiddelen) rechtstreeks bij fa-

“We hebben de beschikking over gedreven mede-

brikanten opkoopt. Straks worden alle producten

werkers. Ik probeer er een familie van te maken.

met een WK-logo weer bij ons aangeboden. Met

Als het personeel lekker in het vel zit, stralen ze

de producten zelf is niets mis, maar ze krijgen

dat ook uit naar de klant.”

bijvoorbeeld een andere verpakking. Deze worden

Toekomst

dan voor verkoop aangeboden bij Action, Xenos
en Big Bazar.”

De toekomstplannen met de Albert Heijn-supermarkt in het kustdorp zijn behoorlijk gedurfd. “Ik

Budget Food (www.budget-food.nl) is een ander

heb de oude bibliotheek aangekocht en ook het

paard uit de stal van de enthousiaste ondernemer.

aangrenzende kantoorpand. Daarmee kunnen we

“Inmiddels hebben we van dit concept

deze vestiging met de helft vergroten. De parkeer-

(A-merken voor dumpprijzen) vesti-

ruimte wordt eveneens aangepakt. Drie achterlig-

gingen in Den Helder en Juliana-

gende woningen zijn aangekocht. Daarmee kun-

dorp en openen we eind juli in

nen we het bestaande parkeerterrein uitbreiden,

Haarlem.” Ondernemen is dus

maar er komt ook nog een parkeergarage bij.

zeker niet saai.

Ondernemers Federatie Schagen
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Bouwen nieuw imago kost tijd,
maar aan een nieuwe
recreatieve impuls Petten
wordt gewerkt
Op initiatief van OFS-Magazine kwamen ondernemers uit
de regio Petten bijeen om met elkaar van gedachten te
wisselen over het toeristische imago van Petten. Aanleiding is recent onderzoek dat in opdracht van de Provincie Noord-Holland is verricht door de Identity Marketing Academy (IMA), waarbij ook de gemeente Schagen
betrokken is. Tot het onderzoek behoorden interactieve
workshops met inwoners waar de identiteit en het imago
van Petten centraal staan.
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Zou u dit even
willen lezen ja!

De expertmeeting van OFS is gehouden
in BolleNoord in ’t Zand. Deelnemers waren: René Sips (Camping Corfwater), Eric
Zentveldt (bestuur OFS), Matty Dekker
(Bloeiend Zijpe), Jelle Beemsterboer (wet-

Vissersdorp en prachtig strand

houder gemeente Schagen), Bas Schut

Eric Zentveldt vindt dat het dorp meer moet doen

(Zee&Zo), Marcel Beukers (Beukers

met het idee van een vissersdorp. Zich daarmee

Bikecenter) en Frits van Wolveren (OFS-

profileren biedt wellicht mogelijkheden. Matty

Magazine)

Dekker meldt dat in Petten wel één van de beste
fietsenzaken van Nederland zit. Marcel Beukers:
“We zijn tweede geworden in de landelijke verkiezing en zitten nog in de race voor de beste
Mountainbike Speciaalzaak van het land.” Jelle

Wat is het imago van Petten als toeristische be-

Beemsterboer herkent zich niet helemaal in de kri-

stemming? Die vraag is eveneens voorgelegd aan

tiek op het dorp. “We gingen vroeger met het gezin

betrokken ondernemers in de recreatieve sector.

naar het strand in Petten. Het prachtige strand is

Volgens Marcel Beukers, is het beeld van het dorp

één van de best bewaarde geheimen.” Hij heeft

vooral rustig maar saai. “Positief is dat bos en

het gevoel dat we alleen nog niet goed weten hoe

duinen zo dicht bij het strand liggen. Dat is voor

we Petten moeten promoten.”

velen verrassend.” Bas Schut haakt hier op in: “Het
hebben een klein bestedingspatroon, zeker in

Hoe is de toeristische uitstraling
van Petten te verbeteren?

vergelijking met dorpen als Schoorl, Bergen en

Jelle Beemsterboer wijst erop dat de aandacht

Callantsoog.” René Sips nuanceert dit beeld “De

van de gemeente en de provincie zeker gericht

omgeving is wel aantrekkelijk maar de beeldvor-

zijn op verbetering. “De gemeente heeft geïnves-

ming wordt in belangrijke mate bepaald door het

teerd in de revitalisering van het Plein. Provincie

dorp. Er is te lang gewacht op ‘de Structuurvisie’.

en Gemeente hebben enkele miljoenen euro’s

Ik verwacht dat het uitgevoerde ‘DNA-onderzoek’

gereserveerd voor het dorp, bijvoorbeeld voor de

perspectief biedt. Maar toerisme en het idee van

inrichting van het nieuwe strand, het genoemde

radioactiviteit verdragen elkaar niet.” Matty Dek-

plein en de aanpassing van wegen. Dat loopt. Het

ker sluit zich hierbij aan. “Petten is een na-oorlogs

is een gevolg van ‘de Structuurvisie’ waarin even-

dorp met geschiedenis, waar je prachtig kunt wan-

eens de verandering van de zeewering in een duin-

delen. Maar bij de naam Petten denkt men toch

landschap zijn opgenomen. Door de verandering

allereerst aan de Hondsbossche Zeewering en de

van het landschap verwachten we ook een ander

reactor van ECN.”

type toerist aan te trekken.”

imago is goedkoop. De toeristen die hier komen

Schagen heeft het. Dat is al jaren
zo. En, dat wordt alleen nog meer!
Na de gemeentelijke herindeling
zijn de unieke kenmerken van regio
Warmenhuizen-Tuitjenhorn en de
Zijpe toegevoegd aan een sterk label:
SCHAGEN! De gemoedelijkheid en
gezelligheid, het knetterhard werken
en de bloemen, de duinen en het
strand: allemaal verenigd in Schagen!
Een duurzame naam! Ben zelf
ondernemer. En duursporter!
Al meer dan 25 jaar. Ondernemer
en trendsetter in de financiële
dienstverlening. Triatleet als
duursporter. Als financiële
dienstverlener marktleider als het
gaat om collectieve zorg en verzuim,
speciaal voor flex-migranten en
kennismigranten. Maar: ook zorgen
wij dat elke MKB-er het gevoel krijgt
dat hij of zij voor ons een marktleider
is. Want ondernemers zijn speciaal,
en die verdienen dus een speciale
behandeling: de Van der Voort
Behandeling!
Maar, wat voor de regionale MKB-er
geldt, geldt ook voor u als lezer.
Voor uw hypotheek, voor uw
verzekeringspakket, voor uw financiële
planning.
Dus, bent u op zoek naar een nieuwe
langdurige relatie? Als MKB-er op
zoek naar een verstandige financiële
adviseur, een alternatief voor de
traditionele bank, of als oudere
jongere voor een correcte financiële
planning? Schuif dan ook eens bij ons
aan tafel! En, ondernemers, opgelet:
wij gaan u dit najaar verrassen. Blijf ons
dus volgen! Fijne zomer, en vergeet de
Westfriese Folklore niet!
Met vriendelijke groeten,
Willem van der Voort
Ondernemer en innovator

Herenbosstraat 2
1741 CG Schagen
T 0224 - 21 74 00
E info@vandervoortgroep.nl
I www.vandervoortgroep.nl

ZET U UW
HUIS TE KOOP
OF GAAT U HET
VERKOPEN

Zo snel en goed mogelijk uw huis verkopen. Dat vraagt om een Garantiemakelaar. Een Garantiemakelaar gaat namelijk
een stap verder. Niet alleen zorgt hij ervoor dat uw woning zo goed mogelijk gepresenteerd wordt. Dankzij zijn ervaring in
de lokale markt is hij specialist en kan hij u voorzien van advies op maat. Zo wordt uw woning voor een reële prijs in de
markt gezet en zet hij de juiste middelen en kanalen in om uw potentiële kopers te bereiken. Uiteraard houdt hij u op de
hoogte van de laatste ontwikkeling en is hij altijd voor u bereikbaar. Ook uw huis verkopen? Kijk voor meer informatie op
www.zwaanschouten.nl of bel ons op 0224-213964.

www.ziber.nl

Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten.

Het huidige imago wordt niet helemaal getekend door kommer en kwel. Onlangs nog is
de Hondsbossche Zeewering gebruikt voor
een theatervoorstelling van De Karavaan
en is Petten bij surfers bekend als een uitstekende surfspot. Daar komt bij dat de
dijk tussen Camperduin en Petten wordt
voorzien van zes kilometer nieuwe duinen
en acht kilometer strand. In de plannen is
voorzien in een 25 meter hoge klimduin bij
Petten. De werkzaamheden zijn gestart en
worden uitgevoerd door Van Oord-Boskalis.
De regering en de provincie hebben inmiddels een investering van 40 miljoen euro
toegezegd voor de verdere ontwikkeling
van de nieuwe onderzoeksreactor Pallas.
De totale kosten zullen echter via private
investeerders bijeengebracht moeten worden. Inmiddels is echter wel begonnen met
de werving van personeel.

Stoer imago

eindpresentatie zal doen van het dusgenaamde

zetten. Marcel Beukers geeft aan dat er al een

Heikel punt is de huidige Hoge Flux Reactor van

‘Identificatietraject Petten-Sint Maartenszee. “De

aantal zijn, zoals de bekende wielerronde ‘De Hel

ECN. Die zal op termijn vervangen moeten worden

verwachting is dat Petten op een stoer imago zal

van Petten’, viswedstrijden, de Strandrace en niet

door de nieuwe onderzoeksreactor Pallas. Volgens

koersen en verder qua uitstraling mikt op toeristen

te vergeten, iedere zomer het wereldkampioen-

René Sips heeft in de nieuwe structuurvisie het

in het middensegment. Het zal geen Bloemendaal

schap makreel roken op het Plein in Petten.”

hotel in Petten een andere bestemming gekre-

worden.”

gen, het plan is er appartementen te realiseren.

Het onderzoek in Petten is een onderdeel van een

Bas Schut vult hem aan en vertelt dat de toe-

omvangrijkere studie naar de identiteit van de

komstplannen er niet slecht uitzien. “Pettemers

kustplaatsen in Noord-Holland. Voorkomen moet

zijn echter negatief ingesteld en er is een kleine

worden dat het op een eenheidsworst gaat lijken.

groep die tegen elke verandering is.” Eric Zentveldt
heeft hier wel een verklaring voor. Hij stelt dat de

Nieuwe mogelijkheden

inwoners van het dorp al jaren mooie plannen

Bas Schut benadrukt dat er nu ook voor ECN

zijn voorgehouden. Marcel Beukers heeft gemerkt

nieuwe mogelijkheden zich voordoen. “De nega-

dat voor deelname aan de klankbordgroep van

tieve beeldvorming is in een positieve beleving

bewoners weinig interesse is geweest. “Voor de

om te buigen. De maatschappelijke functie van de

eerste bijeenkomst was er redelijke belangstelling,

productie van radioactieve isotopen, nodig voor

maar daarna werd het snel minder.”

de diagnostiek en behandeling van kanker kan
veel beter voor het voetlicht gebracht worden.”

Jelle Beemsterboer geeft aan dat Gedeputeerde

Tot slot wordt nog gebrainstormd over evenemen-

Joke Geldhof op 2 juli namens de provincie de

ten die het dorp Petten beter op de kaart kunnen

ondernemers federatie schagen
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Zeker Zakelijk Plus

Meer dan alleen verzekeren
Wij maken ondernemen makkelijker!
Wij hebben slechts één doel: u als klant centraal stellen
Voor u als ondernemer, de drijvende kracht achter
uw bedrijf én gezin, hebben wij een team van
adviseurs samengesteld die u optimaal van dienst
kunnen zijn.

Uw pluspunten
+ Een advies waar ú wat aan heeft
+ Persoonlijk en dichtbij
+ Wij brengen alle risico’s in kaart
+ U verzekert alleen wat u wilt

Univé Hollands Noorden
Tel.nr. 0227 - 54 94 40
Bovenkarspel, Medemblik, Schagen, Spanbroek & Wieringerwerf

www.univehollandsnoorden.nl

Financiële rust en zekerheid!

SNS Zaak op Maat
De zakelijke betaalrekening
Compleet, helder en overzichtelijk
n Lage transactiekosten
n Eenvoudig overboeken van uw geld van uw betaalrekening naar uw
zakelijke spaarrekening en andersom
n Gebruiksvriendelijk en veilig internetbankieren via Mijn SNS Zakelijk

Kijk op snsbank.nl/zaakopmaat
Nieuwstraat 37
1741 BV Schagen

© 04-2010 SdH Vormgeving

Ook voor particulieren!

De voordelen van SNS Zaak op Maat

Harmenkaag 3, Schagen | Telefoon (0224) 214810
www.zuurbiervoulon.nl

� voor slimme ondernemers

Column Gemeente Schagen

Even voorstellen

Noord/KAVB, Seed Valley, etc.). Inez en Marjolein
houden zich voornamelijk bezig met de toeristische sector; onder andere vertegenwoordiging
van de regio in Leisure Board, verblijfsrecreatie,
Regio-VVV Top van Holland, recreatiehavens en
de contacten met het toeristisch bedrijfsleven.
Menno houdt zich bezig met de algemeen lokale
economische zaken zoals bedrijventerreinen en
detailhandel. Hij is daarnaast de bedrijfscontactfunctionaris.
De gemeenteraad en het gemeentebestuur van
Schagen hebben vastgestelde wensen als het
gaat om de economie. Vanuit het Coalitieakkoord
2013-2018 “bruisend en duurzaam”, de Meerjarenvisie 2013-2018 en de programmabegroting
2013 hebben wij dus een (concept) economisch
actieprogramma opgesteld. Deze documenten
zijn de basis van het werk waar het cluster economische zaken de komende periode mee aan

Van links naar rechts: Menno Bes, Monique van der Voort, Inez van Verseveld (staand)
en Marjolein Schutz (zittend op de grond).

de slag gaat.
De rode draad in de genoemde notities is het be-

Wij zijn Monique van der Voort, Inez van Verseveld,

wikkelingen. Met zijn vieren zorgen wij ervoor dat

lang van het creëren van werkgelegenheid binnen

Marjolein Schutz en Menno Bes. Wij zijn werk-

Economische Zaken een duidelijk aanspreekpunt

de gemeente en de regio. Samen met de OFS wil-

zaam bij het cluster Economische Zaken van de

is voor bedrijven en instellingen.

len we dan ook werken aan een goed vestigings-

Monique richt zich vooral op de regionale eco-

bedrijven als voor nieuw te vestigen bedrijvigheid.

gemeente Schagen. Gezamenlijk werken wij aan
de economische doelstellingen van de gemeente.

klimaat in onze gemeente, zowel voor bestaande
nomische zaken in de Kop van Noord-Holland

Wij informeren de ondernemers graag in een zo

en Noord-Holland Noord en binnen gemeente

Voor vragen zijn wij bereikbaar via:

vroeg mogelijk stadium over ons beleid en de ont-

Schagen zorgt zij voor de agrarische sector (LTO-

EZ@schagen.nl

Ondernemers Federatie Schagen
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Uniek drukwerk

“Mijn accountant moet
een sparringpartner
zijn bij belangrijke
beslissingen.”

Samen succesvol ondernemen

Eyecatchers...
www.gerja.nl
www.gerjaprintenmedia.nl
s
gelegenheid

drukwerk

| printen |

vormgeving / ontwerp

| drukken |

Grotewallerweg 3-01, 1742 NM Schagen,
T (0224) 21 24 25, www.flynth.nl

print & m
edia

studio

full colour

|

relatiegesche
nken

Drukkerij Gerja Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland
T 0226 4215 20, F 0226 4215 50, E drukkerij@gerja.nl
Gerja Print & Media Dorpsstraat 191, 1749 AD Warmenhuizen
T 0226 39 3610, F 0226 39 14 48, E printenmedia@gerja.nl

Ondernemen inspireert.

Fluwel’s
Tulpenland
bloeit harder
dan de tulp
Steeds uitgebreider wordt het
aanbod van Fluwel’s Tulpenland aan de Belkmerweg 65
in Sint Maartenszee. En daarmee wordt het nog leuker dan
het al was. Jong en oud kunnen zich in en om de boerderij
laten informeren over de tulp
in al haar glorie. De bezoeker
waant zich in verschillende
tijdperken die belangrijk zijn
geweest voor de ontwikkeling
van de tulp tot het exportproduct van Nederland. Sinds kort
is het zelfs mogelijk om onder
de grond te kijken hoe alles
leeft en tot wasdom komt.

Een echt belevingspark is het inmiddels. “Dat is

hoe… verschillende tulpen worden op pot gezet

in 2012 iets eerder de deuren openen, maar dat

de opzet geweest bij de start in juni 2012”, legt

om tot een uniek exemplaar uit te groeien. En de

bleek niet haalbaar. Uiteindelijk konden we in juni

Jacqueline van de Veek uit. Tulpenland komt voort

naam Fluwel past dan ook prima bij deze onder-

van start en was de officiële opening 21 juli.”

uit exportbedrijf en webwinkel Fluwel, de onderne-

neming: Flowers Love U We Enjoy Life.

ming waar Carlos van der Veek en Jeroen van den

Daarmee ging een wens in vervulling. “Wij willen

Hoek elkaar vonden in hun passie voor het bollen-

In 2010 kwam de boerderij van de familie Nijboer

graag toeristen informeren over de ontwikkelingen

vak. Carlos is gepassioneerd narcissenveredelaar

te koop. “Dat was de ideale locatie voor Jeroen

en activiteiten op het platteland.” Drie hectare

en beroemd in zijn vakgebied. Jeroen sloot zich in

van den Hoek om zich met zijn gezin te vestigen

is ingericht met informatie over de tulp. Van de

2007 aan bij het bedrijf en zet de traditie van het

en Tulpenland gestalte te geven. In 2011 werd ge-

geschiedenis in de Himalaya tot Turkije en de

broeiproeven, dat hij van huis uit mee kreeg, voort.

start met de verbouwing van de boerderij en werd

komst van de bloem naar Nederland. Interes-

Daarmee is het hele seizoen, van april tot oktober,

het achterliggende bos aangepakt. We hadden te

sante geschiedenis die voor Nederland één van

de tulp in bloei bij Tulpenland te aanschouwen. En

maken met een strenge winter en wilden eigenlijk

de belangrijkste exportproducten bleek te worden.

Ondernemers Federatie Schagen
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Wilt u zich praktisch laten bijstaan en ondersteunen op
financieel administratief gebied? Maak dan gebruik van onze
expertise en dienstverlening op het gebied van:

WIJ VIEREN FEEST
MEGA TEGELS EN BADKAMERS SCHAGEN
BESTAAT 5 JAAR!

• Accountancydiensten
• Fiscale adviesdiensten
• Advies en implementatie
administratieve organisatie
• ICT advies en implementatie
• Organisatieadvies en personele
adviesdiensten
• Bedrijfseconomische adviesdiensten
• Administratieve dienstverlening
Kijk voor meer informatie op www.okadviseurs.nl

Postbus 335
1740 AH Schagen

Witte Paal 320 a
1742 LE Schagen

METEEN NAAR JE ZIN BIJ

T 0224 274500
E info@okadviseurs.nl

SCHAGEN – WITTE PAAL 221

Uitzendorganisatie
Re-integratie
Outplacement
Vestigingen in:
• Alkmaar
• Amsterdam
• Beverwijk
• Haarlem

• Hilversum
• Hoorn
• Purmerend
• Schagen

WWW.AGROS.NL
Filiaal Schagen
Kerkepad 50 • 1741 EZ Schagen
Telefoon: 0224-292060
e-mail: schagen@agros.nl

Zo waant de bezoeker zich op het ene moment

middelde tuin. Bij de tuin is een informatiezuil

Sinds april 2014 kan je op het park ook gebruik

in het gebergte en loopt op een ander moment

geplaatst met informatie van de hovenier die de

maken van iBeacons. Door het hele park zijn

langs de Amsterdamse grachtenpandjes van de

tuin heeft aangelegd.”

iBeacons geplaatst en na het downloaden van de

Gouden Eeuw. “Het verhaal erachter is zo mooi”,

Fluwel’s Tulpenland App krijg je extra informatie

vertelt Jacqueline enthousiast. “Dat willen we de

Aards paradijs

bezoeker laten zien en beleven. Kinderen kunnen

Wat gebeurt er onder de grond? Dat is wat Tul-

hiermee het eerste themapark in Nederland dat

een speurtocht doen en volwassenen kunnen hun

penland met de nieuwste aanwinst ‘Aards Paradijs’

gebruik maakt van iBeacons, waarmee de online-

kennis meten met ‘Wat is waar’. Daarnaast is er

wil laten zien. “Een aantal zeecontainers zijn ge-

en offline-wereld samenkomen.

een doolhof van gaasbakken, een traptrekkerbaan

plaatst met daarop een echte tractor. De wielen

voor de kinderen en een Expo-kas met tulpenge-

ervan komen door het dak een stuk naar beneden

Agrarisch toerisme, een eigen park met een eigen

relateerde kunstwerken.”

zodat het vanuit de container gezien net lijkt of

identiteit. Dat is Tulpenland.

over de tulp en het park. Fluwel’s Tulpenland is

je onder het land een kijkje kunt nemen. En dat
Jacqueline vervolgt: “Tegenover de kas hebben

is een echte belevenis. Je kunt zien hoe de grond

we in 2013 inspiratietuinen aangelegd. Allemaal

luchtig wordt gehouden, hoe een worm of mol

Kijk voor meer informatie op

van een redelijk formaat dat ook past in de ge-

leeft. Kortom, de natuur onder de grond.”

www.fluwelstulpenland.nl.

ondernemers federatie schagen
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De horeca in Schagen heeft
aan de Markt een behoorlijke metamorfose ondergaan.
Waar voorheen het centrum
‘berucht’ was om het ouderwetse avondje stappen, hebben veel zaken een invulling
gekregen die meer gericht
is op eten en totaalbeleving.
Nico Gründmann is geworteld
binnen de Schager horeca met
Kdanz, Piet Pann en Havana.
“Eten is het nieuwe uitgaan”,
aldus de ondernemer. “Kijk
maar naar het voormalige De
Gouden Engel, d’Olde Smidse
en De Roode Leeuw. Daar zijn
met Grand Café De Smidse,
Rumors en Wonders prima
aanvullingen op het aanbod
aan de Markt bij gekomen.”

Nico Gründmann:

‘Meer doelgroepen bedienen, past
Zelf stapte Nico Gründmann met Havana twee jaar

gaan richten op de thuismarkt. Naast catering

“Zo vullen beide gelegenheden elkaar prima aan

geleden weer in een nieuw avontuur. “Met een flin-

verzorgen we ook vlees voor de barbecue. Dat is

en kunnen ze los van elkaar goed functioneren.”

ke verbouwing, want er moest veel gebeuren, neem

ontstaan vanuit de vraag van mensen. We hebben

Event Centrum Kdanz aan de Loet in Schagen

je best wat risico. Maar van het begin af aan is het

super keukenpersoneel en aangezien de keuken

heeft na een grote verbouwing in 2008 veel meer

veel beter gegaan dan we hadden durven hopen.

overdag gesloten is, konden we dat prima inpas-

multifunctionele capaciteit gekregen. Grote bijeen-

Ik wilde iets Spaans, maar met tapas leg je jezelf

sen. Vorig jaar deden we het er nog bij, maar door

komsten, concerten, bedrijfs- en kinderfeesten, het

teveel beperkingen op. Kleine hapjes wil ik veel

de toenemende vraag hebben we ons er nu ook

is allemaal mogelijk door de opbouw van meerdere

breder aanbieden en daarom kwam ik tot

echt op ingericht om een mooi barbecuepakket

instelbare zalen. “Meer doelgroepen bedienen past

te kunnen bieden.”

in mijn manier van ondernemen”, legt Gründmann

dit concept met Havana, de Hapas. En
dat bleek aan te slaan.”

22

uit. “Door de wet- en regelgeving voor discotheken
Doordat Havana alleen ’s avonds de deuren open

is het noodzakelijk dat je op een andere manier

Gründmann vervolgt: “Met Ha-

heeft, kan het naastgelegen Piet Pann overdag

invulling geeft aan de disco. Het kan niet meer op

vana zijn we ons daarnaast

gebruik maken van het terras voor het restaurant.

de manier zoals het bij het vroegere Vernes ging.”

ondernemers federatie schagen

bij mijn manier van ondernemen’
OFS

ik sta in ieder geval volledig achter het zittende

mijn ogen zeker bestaansrecht en is het een

Over het contact met de politiek is Nico nog

bestuur. Ik heb alle vertrouwen in de kennis en

aanvulling voor de gemeente Schagen”, besluit

steeds positief. “Schagen is na de fusie met

kunde die daarin aanwezig is. Volgens mij is het

Gründmann.

Harenkarspel en Zijpe meer een grote stad ge-

belangrijk dat zij de grote lijnen bewaken en zich

worden. Je ziet dat iedereen nog zoekende is

bezighouden met branchegerichte en gebieds-

wie, wat, waar moet doen. Ambtenaren moeten

gerelateerde zaken. En als ik bijvoorbeeld een

een omschakeling maken van klein- naar groot-

terras wil uitbreiden, moet ik zelf contact leggen

schalig denken. Maar als de contacten goed zijn,

met een ambtenaar om daar over te onderhan-

worden daar vanzelf stappen in gemaakt. Ook

delen. En als het over de sluitingstijden van de

de Ondernemers Federatie Schagen (OFS) moet

horeca gaat, overlegt het OFS als overkoepe-

daarin groeien en ik hoop dat ze daar van de

lend orgaan. Daarmee heeft

gemeente ruimte in krijgen. Een aantal verga-

de ondernemersfederatie in

deringen van de OFS heb ik bij mogen wonen en

Ondernemers Federatie Schagen
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Automatisering
Hard & soft ware, back-up online, systeembeheer
(zowel op locatie als remote) ,detachering,
kopieermachines / printers, AV (audio-video),
digitale whiteboarden,Voip(hosted),
data-aansluitingen, Wifi-aansluitingen/oplossingen

Projectinrichting
Ontwerp en interieuradvies/realisatie van
totaalinrichting voor kantoren, zorginstellingen, scholen
en horeca, projectbegeleiding en werkplekanalyse

Kantoorartikelen
Afhalen van kantoorbenodigdheden
en computersupplies / uw orders
geleverd binnen 24 uur
Witte Paal 349
1742 LE Schagen

T 0224 298 080
F 0224 216 833

E info@rison.nl
W www.rison.nl
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Wij sprek

Met onze vestigingen in Waarland, Warmenhuizen en Schagen bereiken we de hele regio.
Middels onze website www.vandegiesen.nl bereiken we de hele wereld.
Voor een goede en betrouwbare begeleiding bij aan-, of verkoop van uw woning of bedrijfspand.
Voor adviezen, taxaties en alles wat er komt kijken bij aan-, en verkoop van onroerend goed.
Daarbij letten we ook op UW portemonnee. Bij ons GEEN OPSTARTKOSTEN of boetes bij
beëindiging van de opdracht.
Bij ons geen kleine lettertjes waar u op moet letten. Gewoon eerlijk en rechtuit. Daar staan wij voor.
Rob, Els, Robby en Annabel van de Giesen

Kantoor Waarland Smeetsweg 6 a, tel. 0226-422807
Kantoor Warmenhuizen Fabrieksstraat 2 a, tel. 0226-393133
Kantoor Schagen Nieuwstraat 37 email: info@vandegiesen.nl
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Safe2Care is nieuw beveiligingsconcept van Concept Facilities en Jong BeveiliginG

Warmtebeeldcamera op Mobiele
Surveillance voertuig signaleert
ongewenste bezoekers

9 beveiligingstips voor als u met vakantie gaat

Concept Facilities is een landelijk en regionaal

zoals het draadloos Safe@Home alarmsysteem

1.	Maak voor vertrek een kritisch rondje om de woning en let

opererende Beveiligingsinstallateur. “We leggen

dat via een App op de smartphone werkt en op

bijvoorbeeld op de plek van de klikobak. Deze moet zeker niet

ons toe op het toepassen van innovatieve beveili-

afstand te bedienen is. “Het geeft niet alleen de

naast een muur staan.

gingsoplossingen”, aldus directeur Elro van Rees.

inbraakmelding, ook wordt er direct een snapshot

“Met Safe2Care starten we met Businesspartner

gemaakt en naar de smartphone gestuurd. Het is

Jong Beveiliging uit Medemblik op 1 juli een

zeer gebruikersvriendelijk en in principe voor elke

3.	Leg een stapel post nooit in het zicht voor de ramen.

nieuwe concept . Klanten kunnen 24 uur per dag

mobiele telefoon geschikt en kost slechts 30 euro

4.	Spreek niet in op je antwoordapparaat dat je afwezig bent.

een beroep doen op onze bewakingsfaciliteiten,

per maand”.

5.	Zorg voor goede sloten met het SKG-keurmerk.

van cruciaal belang in geval van calamiteiten. Ter
plaatse wordt de bewaking of beveiliging van ob-

Zorg2Care-alarmsysteem

jecten overgenomen.

Eveneens innovatief is het Zorg2care-concept. Het

2.	Laat niet via Facebook weten dat je met vakantie bent, plaats
ook geen foto’s.

6.	Laat via een tijdklok in huis verlichting aangaan.
7.	Vraag of de buurvrouw gordijnen open en dicht wil doen
8.	Ga na wie er in het bezit is van sleutels. NB.de verzekering

Zorg2Care-alarmsysteem is bedoeld voor hulpbe-

vergoed alleen wanneer er sprake is van inbraakschade!!

Jong Beveiliging, zakenpartner van Concept Fa-

hoevende ouderen die draadloos, zowel binnen als

9.	Tref eventueel bouwkundige of elektronische maatregelen, door

cilities, is een gerenommeerd Westfries beveili-

buiten de woning, onder andere bij een centrale

bijvoorbeeld het aanbrengen van een draadloos alarmsysteem

gingsbedrijf dat ook innovatief is ingesteld. Elro

unit hulp kunnen inroepen. Het bestaat uit een wit

dat werkt via een APP op je smartphone.

van Rees: “Zij werken onder meer met surveil-

thuisstation met drie noodknoppen en een hou-

lanceauto’s die zijn uitgerust een met hightech

der voor een vernuftig zorgkastje. Elro van Rees:

warmtebeeldcamera, waarmee personen in het

“Via een GPS/GSM-3G-module wordt een spreek-

verschil tussen camera’s op basis van IP (digitaal)

donker op minimaal 300 meter afstand direct te

luisterverbinding tot stand gebracht met familie,

en analoog zo groot dat IP-camera’s absoluut

onderscheiden zijn van hun omgeving. Met dit

meldkamer of hulpverlener(s)”. Deze mobiele unit

een beter beeld geven.” De IP-techniek levert

Flir Camerasysteem is Jong Beveiliging de enige

kan ook onderweg meegenomen worden in een

haarscherpe beelden op die op afstand met een

in Noord-Holland en worden er schitterende re-

Scootmobiel. Met behulp van Google Maps is

smartphone via een gratis App te bekijken zijn”.

sultaten geboekt”. Vanaf 1 juli zullen de nieuwe

nauwkeurig de locatie van de Scootmobiel te be-

Wanneer u meer informatie wenst, stap gerust bij

diensten worden aangeboden en zijn er in het

palen, zodat in geval van calamiteiten direct gere-

Concept Facilities in Schagen naar binnen. Het is

pand van Concept Facilities continue professionele

ageerd kan worden.

ook het juiste adres voor beveiligingsadviezen,

beveiligingsbeambten aanwezig die direct in actie

Naast genoemde innovaties zijn er natuurlijk be-

storingsdiensten, meldkameropvolging en evene-

komen als dat nodig is.

veiligingssystemen die zowel voor particulieren

mentenbewaking:

Innovatieve beveiligingsapparatuur

als bedrijven geïnstalleerd worden, zowel analoog
als digitaal. Het zijn complete pakketten met o.a.

Concept Facilities, Zijperweg 4F,

Concept Facilities installeert al meer dan vijf jaar

een harddisc, beeldscherm, en een set camera’s

1742 NE SCHAGEN, 088-2981765

de meest innovatieve beveiligingsapparatuur,

.Volgens Elro van Rees is inmiddels het kwaliteits-

www.conceptfacilities.nl
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C o l u m n OFS w e r k t

Hans Bouterse, voorzitter van Ondernemers Federatie Schagen (OFS),
doet in dit magazine graag uit de
doeken waar de OFS op dit moment

OFS werkt
veelal achter
de schermen
proberen we een uitzondering te realiseren. Daar

“Onlangs is er ook een brief naar Minister Kamp

is op korte termijn uitbreiding van zo’n vijf à zes

van Economische Zaken gegaan voor het behoud

hectare nodig.”

van NRG op het ECN-terrein. Zowel voor de werk-

mee bezig is. En dat is sinds de op-

gelegenheid als het realiseren van isotopen is

richting, anderhalf jaar geleden, al

“Wij pleiten daarnaast bij de Provincie voor een

deze onderneming van groot belang voor de regio.

heel veel. Een aantal zaken worden

bredere Stolperbrug. Ik heb aangeboden met

Ruim 24.000 mensen zijn het afgelopen jaar al-

hieronder belicht.

wethouder Sigge van der Veek langs te gaan bij

leen al behandeld met deze medische isotopen.”

de Provincie om dat te bewerkstelligen. Als ze
de brug gaan vernieuwen kunnen ze dat beter

“Voor het verkeerscirculatieplan in Schagen wil-

“Op dit moment zijn we bezig met de uitrol van
een Wifi-project langs de kust. Als service voor
toeristen begeleidt de sector Recreatie de aanleg
zodat er langs de kust toegang is tot een draadloos netwerk. Het is ook de bedoeling om dit op
korte termijn voor de oude gemeente Schagen te
realiseren. Op termijn volgen de andere dorpen
binnen de nieuwe gemeente.”

meteen goed doen. De breedte van de huidige

len we graag met de gemeente in gesprek blijven

brug is niet toereikend met het zware verkeer dat

en meepraten. De toegangswegen rond Schagen

er overheen gaat. De brug zou in oktober twee

moeten goed blijven anders komt de detailhandel

weken helemaal worden afgesloten. Aangezien

in de knel. Bij het centrum zijn de toegangswegen

dan de rooiperiode van de lelie in volle gang is,

sowieso al niet optimaal.”

“Het KVO-traject, Keurmerk Veilig Ondernemen,

De brug is sowieso niet toereikend is de over-

onderwijs. We hebben een gesprek gehad met de

is gerealiseerd voor bedrijventerreinen Witte

tuiging van de OFS en de gemeente. “We willen

ROC om te kijken wat we voor elkaar kunnen be-

Paal en de Lagedijk in Schagen en ook bedrij-

graag een extra, permanente brug tussen de Stol-

tekenen. We moeten zorgen dat daar structureel

venterrein Kolksluis in ’t Zand. Wij willen dit op

pen en Burgerbrug. In het kader van de ontslui-

overleg voor komt.”

termijn ook uitbreiden met het industrieterrein

ting en bij calamiteiten is dit noodzakelijk. Daarin

van Warmenhuizen. Voor het bedrijventerrein in

worden we gesteund door het ECN in Petten. Als

De OFS heeft het dus druk. Dit zijn slechts enkele

’t Zand trekken we daarnaast samen met de ge-

er een calamiteit is, moet Petten goed bereikbaar

voorbeelden van wat er op de achtergrond al-

meente op naar de Provincie Noord-Holland om

zijn. Begrijp het niet verkeerd, we zijn blij met

lemaal speelt. In dit medium worden regelmatig

uitbreiding te kunnen realiseren. Uitbreiding is op

de vernieuwingen die nu rond de Stolpen worden

enkele zaken belicht. Kijk daarnaast voor meer

dit moment niet toegestaan, maar voor Kolksluis

doorgevoerd, maar dat is niet toereikend.”

informatie op www.ondernemendschagen.nl.

hebben we gevraagd of dit verplaatst kan worden
naar het begin van het nieuwe jaar.”

“Wij hebben indertijd een speerpuntenbeleid
op papier gezet. Eén van die speerpunten is het
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RDS cleaning
voor dagelijks schoonmaakonderhoud van
kantoor- en winkelpanden, bedrijfsgebouwen,
instellingen, trappenhuis etc.
ook uw adres voor:
• Glasbewassing • Hogedruk-en gevelreinging • Handyman
• Bouwschoon opleveren • Opruimwerkzaamheden

Wij staan voor een kraakhelder resultaat!

maatwerk
projectmeubilair

RDS cleaning BV
Westerpark 61 | 1742 BW Schagen | 06-51964172
info@rdscleaning.nl | www.rdscleaning.nl

Actief

Grotewallerweg 7
1742 NM Schagen
T 0224 298400
E info@vanslageren.com
I www.vanslageren.com

in passief bouwen

energiezuinig bouwen vraagt om de nieuwste type kozijnen. zero energie alufusion is het
product van nu. Door het zero energie kunststof kozijn te combineren met aluminium
dekschalen behoudt u het esthetische karakter van aluminium en profiteert u van de
isolerende eigenschappen van kunststof kozijnen. De isolatiewaarde is zo goed, dat het
voldoet aan de eisen van Passiefhuis bouwen.
Het aluminium biedt onbeperkte mogelijkheden in kleuren en ontwerp, terwijl het kunststof
de garantie geeft van onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid. isolatie en esthetica gaan
samen in de realisatie van energiezuinige woningen en gebouwen.

Bel voor meer informatie of kijk op onze website.

zero energy alufusion 88 mm
•
•
•
•
•
•

slank en esthetisch
onbeperkte kleurmogelijkheden
met thermische isolatie Passiefhuis <_ 0,8 W/(m2K)
duurzaam en onderhoudsvriendelijk
ook geschikt voor een passiefhuis
met staal 1.0 W/(m2K)

www.vanderburgkozijnen.nl

ToTaalleverancier K-vision KunsTsTof Kozijnen
Burg. Ritmeesterweg 23 V | 1784 NV Den Helder | telefoon 0223 222 111 | info@vanderburgkozijnen.nl

Slimme BUSinessdeals
bij Martin Schilder
Nieuw
Occas én
ions

Volkswagen Caddy Baseline 55kW/75pk

Normaal
+/+ In hoogte verst. best. stoel
+/+ Comfort pakket

INCLUSIEF COMFORT PAKKET:

• Climatic Airconditioning • Afsluitbaar handschoenenvak
• Elek. verstel- en verwarmbare buitenspiegels • Elektrisch
bedienbare ruiten in voorportieren • Deurvergrendeling met
afstandsbediening • Mistlampen vóór met bochtverlichting

-/-

Actieprijs €

Meerprijs metaallak € 550,-

Volkswagen Transporter 2.0 75kW/102 PK

Nu €

Inkoopkorting

€ 12.950,€
130,€
295,€ 13.375,€ 2.125,-

11.250,-

EX. BTW

Volkswagen Caddy 1.9 TDI Maxi

Occasion

Occasion

Km stand: 78.160
Bouwjaar: 2011
Brandstof: Diesel
Handgeschakeld

Km stand: 102.696
Bouwjaar: 2009
Brandstof: Diesel
Handgeschakeld

15.250,-

EX. BTW

Nu €

7.750,-

EX. BTW

Alle gebruikte bedrijfswagens worden afgeleverd met GRATIS 2 jaar onderhoud*

Ondernemers opgelet!

In Schagen hebben wij een ruime voorraad gebruikte bedrijfswagens met een goede staat van dienst.
Allemaal stuk voor stuk streng gecontroleerd en geprepareerd voor jarenlang rijplezier!
Onze werkplaats in Schagen is speciaal voor u op vrijdag geopend tot 20.00 uur.
En ook op zaterdag kunt u tot 13:00 uur terecht in onze werkplaats.

Witte Paal 326

1742 LE Schagen
T: (0224) 21 47 00
www.martinschilder.nl

Prijzen exclusief BTW/BPM, kosten rijklaar maken en eventuele fabrieksopties. Prijsaanpassingen i.v.m. wettelijke maatregelen zijn voorbehouden.
*2 x een jaarbeurt o.b.v. 15.000 km per jaar en i.c.m. Drivein Auto Service. Vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

