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Notulen:  Najaarsvergadering 15 november 2018 
Locatie:  Pand Noord 
Aanwezig: Aantal leden volgens getekende presentielijst  
Notulist: Sandra Kars 
 
 
1. Opening / welkom 
Rob Post heet iedereen welkom en opent de vergadering. De vertegenwoordiger van Pand Noord zou 
ook iets komen vertellen, maar is helaas ziek dus kan hij de bijeenkomst niet bijwonen. 
 
2. Mededelingen 
 
Samenstelling verenigingsbureau 
We zijn heel blij met de bezetting van het bureau door Iris Brandsteder (Communicatie en Events) en 
Julie van Traa (Belangenbehartiging). Helaas heeft secretarieel medewerkster Francis van der 
Manden na enkele maanden weer afscheid genomen vanwege persoonlijke omstandigheden. 
 
3. Vaststellen notulen Voorjaarsvergadering 19-04-2018 
De leden stellen de notulen vast.  
 
4. Jaarplan 2019 
 
Update Belangenbehartiging 
Asterweg 
- We zijn op een later tijdstip op dit dossier ingehaakt. We behartigen het belang van de bedrijven in 
deze regio met betrekking tot de herinrichting. Ondernemers hebben de kans gehad om hun zorgen 
kenbaar te maken bij de gemeente. 
De Ridderspoorweg is nu op natuurlijk manier met de Asterweg verbonden. Dit is een punt dat vanuit 
de ondernemers kwam en gelukkig binnen korte termijn is gerealiseerd. 
 
Hamerkwartier 
- Dit is een langdurig project. We denken dat de ontsluiting zoals die nu is niet voldoende is. Er is veel 
overlast van verkeer en de bereikbaarheid is slecht. 
 
Haven-Stad 
- We hebben ingesproken op de projectnota. We proberen goed in gesprek te komen met 
ambtenaren, omdat dit langdurige projecten zijn. De ambities zijn hoog. We willen onze invloed 
uitoefenen in meerdere geledingen van dit project.  
 
Werkbezoeken 
- De werkbezoeken aan bedrijventerreinen blijven we doen samen met de betreffende ambtenaren, 
welke betrokken zijn bij de planvorming. Zo hebben we laatst een bezoek gebracht aan FEBO, Fiction 
Factory en Damme Kunststoffen in het Cornelis Douwesgebied. 
 
Buikslotermeerplein / CAN gebied 
- We hebben geen soepele omgang met de winkeliersvereniging, Hier werken we aan. Net als aan de 
contacten met de losse winkeliers. We zouden graag zien dat het plein meer florerend wordt.  
Veel projectontwikkelaars hebben zich in de afgelopen jaren gebogen over allerlei plannen met het 
plein. Op dit moment is er een plan in behandeling bij de gemeente. Het vervoer van en naar het plein 
is een belangrijk onderdeel. Het contact tussen de ambtenaren in Noord en de Centrale stad is op dit 
moment goed te noemen.  
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TOP 
- We zijn met elkaar in gesprek omdat we denken dat toerisme in Noord een belangrijke bedrijfstak is. 
Wellicht kan TOP zich aansluiten bij VEBAN om samen sterker te staan. 
 
Samenwerking Zaanstad 
- We hebben veel contact gehad met Zaanse ondernemersverenigingen. ZaanDelta heeft het initiatief 
genomen om een overkoepelend ondernemersplatform te starten binnen de Zaanstreek; het Zaans 
ondernemers platform. Met daaronder alle losse clubs. Ze houden ons op de hoogte.  
 
Ledengroei 
We hebben op dit moment 330 leden. Dit willen we uitbreiden. Hier gaan we de komende periode 
aandacht aan besteden. Het is moeilijk om een goed overzicht te krijgen van de KvK inschrijvingen. 
De data die op te vragen zijn is niet altijd juist en ook niet volledig, vanwege de nieuwe privacy wet. 
 
Vooruitblik evenementen 
Iris neemt de evenementenkalender 2019 met de leden door. De evenementen en data voor het hele 
jaar staan op de website.  
We hebben altijd ideeën, locaties en sponsoring nodig. Bij interesse, graag contact opnemen met Iris.  
We hopen volgend jaar een symposium te kunnen organiseren. Dit kan mogelijk ook gecombineerd 
worden met een van de evenementen. 
 
MBO Stage Awards 
VEBAN is partner van de MBO Stage Awards welke wordt georganiseerd door de gemeente. Ingrid 
van der Oord zit in de jury namens VEBAN.  
Zodra er een link is met Noord (werk of wonen) mag de stagiaire of het bedrijf genomineerd worden. 
Alle genomineerden krijgen een fotoportret van Jitske Schols  
De stage-docent kan ook genomineerd worden. 
 
ORAM/VAZO 
ORAM is aan de beurt om een gezamenlijk event te organiseren en we gaan hierover met ORAM in 
gesprek, daar zij de organisatie nog niet in werking hebben gezet. 
 
5. Financieel 
 
Er zijn minder opzeggingen geweest in het begin van het jaar geweest. Later in het jaar hebben we 
opzeggingen ontvangen van met name zzp-ers door de contributie aanpassing. Gemiddeld blijven we 
op hetzelfde ledenaantal. Het verenigingsbureau gaat zich actiever bezighouden met de acquisitie. 
 
Toni neemt met de leden het budget 2018 en de begroting van 2019 door.  
 
Vraag: Vorig jaar is er commotie geweest over de contributie gerelateerd aan de grootte van het 
bedrijf. Is het ook mogelijk om de contributie te relateren aan de omzet? Dit is heel moeilijk omdat niet 
alle bedrijven geneigd zijn hun omzet te delen. Het bestuur zal dit punt in overweging nemen. 
 
6. Rondvraag 
Vraag:  
Hoe gaat het met het vervoer in Noord? Komt er een aftakking van de Noord/Zuidlijn naar meerdere 
gebieden? Sommige plaatsen in Noord zijn moeilijk bereikbaar. 
 
Rijkswaterstaat heeft in een geheime nota een negatief advies gegeven over de brug over het IJ. 
Volgende week is er een inspraakavond over wat de gemeenteraad vindt van de houding van 
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Rijkswaterstaat. Het is een spoeddebat. ORAM is altijd tegen deze brug geweest en brengt dit 
duidelijk naar voren.  
 
Wat vindt VEBAN van de brug?  
VEBAN is genuanceerd over de brug. Er is geen eenduidige mening onder de leden. We willen wel 
staan voor een vaste verbinding in welke vorm dan ook. Het gaat om de bereikbaarheid. 
VEBAN is zeer betrokken bij dit onderwerp en we bespreken of we kunnen inspreken.  
 
VEBAN wil graag de mening weten van de leden over diverse onderwerpen. Een poll zou hier een 
goed middel voor zijn. Het verenigingsbureau gaat onderzoeken hoe dit mogelijk gemaakt kan 
worden.  
 
7. Sluiting 
Rob Post sluit de vergadering en nodigt de leden uit voor de borrel. 


