
KPN Telecom stopt over drie
jaar met het aanbieden vaste
telefonie en concentreert zich
dan op het aanbieden van dien-
sten via een gemoderniseerd

glasvezelnet. Via dat netwerk
kunnen behalve telefonie ook
televisie en breedband internet
aangeboden worden. KPN zal
tussen de 10 en 12 miljard euro
in het netwerk investeren.

KPN stopt met vaste telefonie 

Atelier V real estate heeft
eind april haar nieuwe kan-
toor in pakhuis d’Eersteling
in Amersfoort feestelijk geo-
pend. In aanwezigheid van
vele vooraanstaande relaties
uit de huisvestings- en vast-
goedwereld is pakhuis d’Eer-
steling op spectaculaire wijze

onthuld. Atelier V is één van
de topadviesbureaus voor
huisvesting en vastgoed en
adviseert vele vooraanstaande
profit en non-profit organisa-
ties. Atelier V heeft in pakhuis
d’Eersteling een authentieke
thuisbasis gevonden die ruim-
te geeft aan haar groeistrate-
gie voor de komende jaren. 

Atelier V real estate 
opent nieuw kantoor

COLUMN
Nijkerk één bouwput ?

Wat een plannen en toekomstvisies;
ze durven zelfs de concurrentie aan te
gaan met naastgelegen gemeentes en
bedrijventerreinen.
Bereikbaarheid moet, maar ondernemer
let op uw zaak en onroerend goed. Blijf
alert op wijzigingen in de ruimtelijke
ordening en bestemmingsplannen;
inspraak en zienswijze kunnen niet
vroeg genoeg ingediend worden om 
uw belangen te waarborgen.

BEDRIJFSHUISVESTING 
een zorg of zekerheid?

Gelegenheid tot (her) huisvesting van
uw bedrijf is beperkt, maar ondertussen
draait uw onderneming wel door.
Heeft u iets moois gevonden, dan zijn 
de onbekendheid met de complexe
regelgeving een groot risico. Bovendien
zijn bouwaanvragen en welstand beoor-
deling frustrerend. De juiste timing en
second opinion in alle facetten zijn van
belang.

Één advies is een gecertificeerde 
bouwaanvraag toets vóór uw aanvraag
procedure te doen: Meer duidelijkheid 
in de kwaliteit van de stukken en bere-
keningen – waaronder constructeurs -
én de controle van de gemeente.

Stijgende bouw en materiaalkosten
noodzaken het vroeg te weten of het
budget t.o.v bouwen realistisch is, ook
omdat onderhoud en verbouwen alleen
nog maar duurder wordt.

Bouwbaarheid, gebruikswaarde en 
optimaal perceelgebruik met een juiste
prijs/kwaliteit verhouding, moet het
resultaat zijn. Kunt u het aan?

Wij wel: Maarten Smidt, directeur 
Interfacet bouwontwikkeling bv

tel 033- 25 38 718  
info@interfacet.nl

Nederlands-Duits
Ondernemersverbond 

VNO-NCW Midden, VNO-
NCW Noord en Duitse onderne-
mersverenigingen hebben het
Nederlands-Duits Ondernemers-
verbond (VNDU) opgericht.
Het verbond wil met goede
grensoverschrijdende relaties
het zakendoen stimuleren.
Zakendoen met Duitsland en
Oost-Europa is voor bedrijven
langs de oostgrens van Neder-
land van groot economisch
belang. Het initiatief komt voort
uit bestaande contacten tussen
de werkgevers aan beide zijden
van de grens. Het VNDU wil wer-
ken aan een verbetering van de
uitwisseling van werknemers,
aanpak van onnodige en vaak
tegenstrijdige regelgeving, ver-
betering van de aansluiting van
infrastructuur en innovatie.

AAS advocatuur:
het nieuwe kantoor
van mr. Smulders 

Sinds een aantal maanden
heeft mr. Serge Smulders een
eigen advocatenkantoor aan de
Everard Meijsterweg 43 in
Amersfoort. Na 12 jaar ervaring
te hebben opgedaan in de advo-
catuur bij twee andere kantoren
vond Smulders het tijd voor een
volledig eigen advocatenkan-
toor. Als geboren Amersfoorter
lag vestiging in deze plaats voor
de hand. Het ondernemende
klimaat in Eemland past goed bij
de bedrijfsfilosofie van AAS
advocatuur, “het leveren van
betaalbare kwaliteit” in de juridi-
sche dienstverlening. Het kan-
toor werkt voor Bedrijf & Parti-
culier. De expertise ligt onder
andere op het gebied van 
ondernemingsrecht, vastgoed,
contracten en arbeidsrecht. 
Een volledige omschrijving van
de rechtsgebieden is te vinden
op de website  
www.aasadvocatuur.nl.

Hierbij benader ik u namens de
Werkgroep Hartlijn van ROVER.

In elk nummer leggen we ons
ondernemerspanel een actu-
ele kwestie voor. Als lezer kunt
u hier ook op reageren. Kijk
daarvoor onder ‘poll’ op onze
website. In het vorige nummer
vroegen we naar uw mening
over de zin of onzin van mobi-
liteitsmanagement. Hoe moet
het probleem van de filedruk

worden opgelost? Bijna de
helft van de ondernemers
(48%) vindt vervoer op maat
het beste alternatief. Er moet
meer asfalt bij komen, zegt
27%, terwijl 25% van de
ondernemers de oplossing
zoekt in het verbeteren van
het openbaar vervoer. Kijk op
www.hetondernemersbelang.n
l voor de nieuwe poll..

Zin of onzin van 
mobiliteitsmanagement? 
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