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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam) 

D.d. 16 februari 2016, locatie: O.E.S. B.V.  

 

1. Opening 

Guus Boogaard opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 20 januari 2016 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering  

 van 20 januari 2016 

 De notulen worden goedgekeurd. 

 

4. Ingekomen stukken 

- Vergaderstuk (gemeente overleg) door Guus Boogaard ingebracht. 

- Mw. Poot vraag om een reactie op hun voorstel met betrekking tot een app. Vooralsnog is er 

geen belangstelling, wellicht is dit onderwerp is voor het beleidsplan. 
 

 

5. Lustrum 2016 

Tot nu toe zijn er 65 aanmeldingen. 

De namen van de gasten zijn niet zichtbaar op de site. Dit is gemeld aan Clixxoo.  

Tot wanneer kan er kosteloos geannuleerd worden? Dit moet aan de leden gemeld worden. 

Deze week wordt er een bevestiging gestuurd met de melding tot wanneer men zich kosteloos 

kan afmelden. Ook moet gewezen worden op de vertrektijd van de bus. In de week van 4 

maart moet een herinnering gestuurd over de vertrektijden.  

 

6.  Gemeente overleg d.d. 4 februari 2016 

Het verslag is als bijlage meegestuurd. 

 

Bart Bruggeman zet zich in voor glasvezel. Er zal ook gekeken worden naar de optie dat 

alleen het industrieterrein van glasvezel wordt voorzien, in plaats van “alles of niets”.  

 

VNO-bijeenkomst is op 21 maart, de uitnodiging is ontvangen.  

 

Lingebrug: geen ontwikkelingen te melden. Zuid-Holland heeft dit niet meer als prioriteit. 

 

Uitbreiding Bedrijventerrein: de uitbreiding heeft betrekking op een stuk grond ten noorden 

van de Donkere kade. De planning is binnen 5 jaar.  

 

Wandelpad (Donkere kade): de plannen zijn gewijzigd in verband met de verlenging van de  

Montagestraat en Gildenstraat. 

 

De onderwerpen Stichting Pilgram, Taalproject en Zondagopening zijn ook even besproken.  

 

Het gemeente overleg verslag moet op de BKL site. Guus Boogaard vraagt daarvoor 

toestemming aan Dick Admiraal. 

 

7. Fusie van de gemeentes 
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Gemeentelijke herindeling: de provinciekeuze bevindt zich in een lastige fase, dit heeft vooral 

met emoties te maken. Januari 2018 moet de fusie een feit zijn. 

 

8. Aanbestedingsbeleid 
Over dit onderwerp is geen nieuws te melden.  

 

9. KVO 

15 Februari heeft overleg plaatsgevonden. Dit was een korte bijeenkomst, er waren geen 

brandmeldingen. Er was één melding van diefstal, van een auto. 

 

10. SBBL 

Over dit onderwerp is geen nieuws te melden.  

  

11. Lingebrug 

Geen ontwikkelingen te melden. Voor Zuid-Holland heeft de Lingebrug geen prioriteit meer. 

Dit punt blijft geagendeerd.  

 

12. Wandelroute industrieterrein 

De plannen zijn ter hoogte van Kwadraatbouw iets gewijzigd in verband met de verlenging 

van de Montagestraat (en de Gildenstraat). 

 

13. Financiële status           

2015 is binnen de begroting gebleven. 

De aanbetaling voor het lustrumfeest is gedaan. 

Er zijn 3 leden die de contributie van vorig jaar niet hebben betaald. 

 

14. Activiteiten 2016 

Vrijdag 4 maart, 17.00 uur: Lustrumfeest  BKL met partners 

 

Donderdag 21 april,17.00 uur: Samenzijn met IVL   Deze datum valt samen met Fenexpo 

en moet daarom verzet worden.  

16 juni Tennisclinic, de catering zal door de Prikkelinge verzorgd worden.  

 

15.  Onderwijs 

Over dit onderwerp is geen nieuws te melden.  

 

16. Beleidsplan 
Hierop komen Jos van Daalen en Pieter Terlouw  terug. 

 

17. Rondvraag/Sluiting 

Mark Timmer stelt voor het aanmelden via de site te vergemakkelijken. Mark Versteegh 

verwijst naar Mailchimp. De link moet aantrekkelijker gemaakt worden.  

 

Guus Boogaard Boogaard  : g.boogaard@mvz.nl 

Elfride van der Burg van der Burg  : evdburg@oesbv.nl 

Jos van Daalen : Jos.van.Daalen@rabobank.nl 

Pieter Terlouw  Terlouw : pterlouw@vannoord.nl 

Mark Timmer : info@vanderwal-interieurs.nl 

Mark Versteegh: m.versteegh@mvie.nl 

Secretariaat (via Elfride van der Burg van der Burg  , O.E.S.): secretariaat@bkleerdam.nl 

mailto:evdburg@oesbv.nl

