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Verslag ledenbijeenkomst  BKL (Bedrijven Kring Leerdam) d.d. 06 maart 

2019 

 
Locatie: restaurant Grand Athina, Stationsweg 2, Leerdam 

Aantal aanwezigen: 21 personen 

 

1. Opening 

Voorzitter Rens Krijgsman opent de vergadering. 

 

2.  Afscheid Jos van Daalen  

Jos van Daalen neemt als bestuurslid afscheid en wordt met een bos bloemen en, op zijn verzoek, een 

donatie aan SamenLoop voor Hoop bedankt voor zijn inzet. 

 

3. Financiële informatie  

Pieter Terlouw meldt dat hij de conceptbegroting wil bespreken.  

Jaren geleden is besloten om op het vermogen voorzichtig in te teren omdat er geen noodzaak meer 

bestond dit aan te houden. 

 

Ook voor 2019 is een klein negatief resultaat begroot.  

De BKL wordt gelieerd aan de OVHL (“Ondernemend Vijfheerenlanden). Dit lidmaatschap kost € 15 

per lid. Om deze extra last te compenseren, wordt voorgesteld om dit jaar 40% in plaats van 50% 

korting op de contributie bedragen toe te passen.  

Totaal wordt er ongeveer € 13.000 aan contributieontvangsten verwacht, de ontvangen rente zal 

minimaal zijn. 

 

Uitgaven: 

O.a. de reservering voor het lustrumfeest en kosten voor de ledenbijeenkomsten. 

Voor de OVHL is vorig jaar € 1.500 gereserveerd, het is niet zeker of dit bedrag voor 2018 

daadwerkelijk uitgegeven gaat worden, mogelijk dus een meevaller 

Er zijn nog wat bestuurskosten en reële bedragen voor secretariaatskosten zoals de website en social 

media.  

Rest nog wat verzekeringen en overige kleine uitgaven.  

 

Daardoor ontstaat er een negatieve begroting van bijna € 3.000. 

Dat is volgens het bestuur verantwoord. 

 

De vraag wordt gesteld wat de OVHL is. De OVHL is een overkoepelend orgaan voor de 

ondernemersverenigingen uit de gemeente Vianen, Zederik en Leerdam en fungeert als spreekbuis 

tussen de ondernemers enerzijds en de gemeente en andere (overheids- )instanties anderzijds.  

 

Ook wordt gevraagd waar de kosten m.b.t. OVHL op de begroting staan. Antwoord is, bij 

‘samenwerking   bedrijvenkringen fusie gemeente’. 

 

Gevraagd wordt of de werkelijke cijfers van 2018 afwijken van de begroting. Dat is een feit. Het 

daadwerkelijke resultaat is minder negatief dan begroot.  

Nogmaals wordt erop gewezen dat de besproken cijfers als concept dienen. Tijdens een volgende 

vergadering wordt een goedkeuring gevraagd. 

 

4.  Gemeente Vijfheerenlanden 

Martin Streefkerk  is  beleidsadviseur in het team Werken, Wonen, Recreëren en Duurzaamheid bij 

gemeente Vijfheerenlanden en  wijst op het Businessplan Nieuw Schaik dat door buro Stec gemaakt is. 

Dit  rapport én de presentatie van  Martin worden  met de concept notulen meegestuurd. 
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Het industrieterrein Nieuw Schaik wordt besproken. Het is een goed en mooi industrieterrein, dit moet 

zo blijven. Hoe houden we dat zo: een goede omgeving om te werken en te blijven werken. 

Martin vraag naar de parkeerbehoefte en raadt aan om dit te inventariseren. Ook dient gekeken te 

worden naar de het parkeren van vrachtwagens.  

De gemeente wil best mee doen om met elkaar te werken aan een goed beleid. 

Het initiatief ligt bij de ondernemers. Wellicht kan een werkgroep ‘parkeerbeleid” worden gecreëerd,  

Voorstellen en situaties waarmee de gemeente rekening moet houden, zijn welkom. Evenals creatieve 

ideeën. Martin wil graag geïnformeerd worden.  

Leden die mee willen denken, kunnen zich melden bij één van de bestuursleden. 

 

Er wordt gevraagd naar de uitbreidingsmogelijkheden  

 

De gemeente heeft bureau Stec gevraagd de behoefte te onderzoeken.  

Waar uitbreiding kan plaatsvinden nog niet bekend. 

Uitbreiding:3 hectaren en een halve hectare inbreiding. 

Door de provincie is destijds 5 hectaren bepaald. Dit beleid van provincie Zuid Holland blijft tot 2020, 

ondanks het feit dat we nu bij de provincie Utrecht zijn ingedeeld, gehandhaafd. Vóór 2021 moeten 

wel de eerste stappen zijn gezet! 

 

Er wordt een vraag over Natura 2000 gesteld. 

De oostelijke deel van het industrieterrein is als optie genoemd en wordt in het plan mee genomen.  

 

Na dit semi-formele deel begint de lunch en daarna de workshops. 

 


