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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam) 

D.d. 14 december 2016, locatie: O.E.S.  

 

1. Opening 

Guus Boogaard opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 27 oktober 2016 en 

ledenvergadering 30 november 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Bespreking actiepunten bestuursvergaderingen van 27 oktober 2016. 

Het punt bewegwijzering blijft staan. 

 

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

van 27 oktober   2016 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

5. Ingekomen stukken 

 Uitnodiging VNO-NCW West Nieuwjaarsreceptie 2017 - 12 januari 2017, Den 

Haag 

 Informatieaanvraag Royal Leerdam Crystal, Bettina Sommer 

 Opzegging RSP, ze vinden het lidmaatschap niet meer relevant. 

 Aktie Glazen Huis (Adrie Kleppe) 

 Brief van BKL aan Aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland t.a.v. Bureau 

Subsidies. Aanvraag subsidie ‘Borgen grote waarde bedrijventerrein Nieuw 

Schaik: naar een sterk businessplan’  

 E-mail van Projectbureau Vijfheerenlanden, i.z. Stand van zaken fusie 

gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik (doorgestuurd naar de leden) 

 E-mail van Anne Kazemier iz. Robin Berg van Lomboxnet. Hij is geboekt.  

  

5. Gemeente overleg  
Dit vindt op 21 december plaats. 

 

6. Beleidsplan 

Jos van Daalen zegt toe dat vóór 1 maart een eerste plan gepresenteerd kan worden. 

 

7. Fusie van de gemeentes 

Geplande datum 1-1-2019. De keuze is gemaakt voor de provincie Utrecht.  

Door wethouder Wim van der Leij is gemeld dat zienswijzen welkom zijn. 

Vorige week heeft overleg plaatsgevonden met collega ondernemers. Niemand van de BKL 

kon aanwezig zijn. Wethouder Wim van der Leij was er wel. Het idee om één 

ondernemersvereniging te creëren is afgewezen. Alle ondernemersverenigingen blijven 

autonoom, de bedoeling is wel dat we regelmatig samenkomen bij gemeenteschappelijk 

punten. Er moeten sowieso een aanspreekpartner naar de gemeente zijn. 

 

8. KVO 
De 13

e
 heeft de voorbespreking voor her-certificering plaatsgevonden. 

De heer De Koning was er niet evenals de politie. Peter van Doorenmalen, Leo de Waal en 

Wim van der Leij waren er wel. Martien Bouter is ziek.  



  BKL bestuursvergadering d.d. 14 december 2016 

                                                                                 Verkorte versie        : 2 

   

Een vervolggesprek wordt gepland.  

 

10. SBBL 

Er moet nog steeds een nieuwe voorzitter komen. 

Er zijn wat problemen met geweest met de hekken en de slagbomen. Dat is opgelost.  

 

11. Wandelroute industrieterrein 

Dit onderwerp wordt tijdens het gemeenteoverleg besproken. 

 

12. Financiële status  

Dit onderwerp wordt de volgende keer besproken. 

 

13. Activiteiten 2016 

De Datumprikker wordt geactiveerd voor de bijeenkomst mét ledenvergadering.  Graag op 

een avond  

 

Bestuurs bijeenkomsten: (om 8.30 uur bij O.E.S.) 

Woensdag 18 januari 

Woensdag 8 maart 

Woensdag 12 april 

Woensdag 17 mei 

Woensdag 21 juni 

Ledenbijeenkomsten: 

Woensdag 25 januari om 12.00 uur, lunchbijeenkomst.  

Jos van den Berg komt.  

Dinsdag 4 april om 12.00 uur, lunchbijeenkomst.  

Locatie Stadspodium GO, Dr. C. Voogdplein 90 in Leerdam met Robin Berg van Lomboxnet. 

Donderdag 1 juni bijeenkomst bij het Heerenlanden College . 

Donderdag 22 juni om 17.00 uur. Tennisclinic bij Tennis Club Leerdam, Industrieweg 24 in 

Leerdam.  

14.  Onderwijs 
Over dit onderwerp valt niets te melden.  

 

15. Rondvraag/Sluiting 

 

Jos van Daalen. 

Hij wil even het Business event bespreken.  

Guus Boogaard zal geen jurylid meer zijn. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden; het verslag 

hiervan wordt door Guus Boogaard naar de bestuursleden gestuurd.  

Is er nog enthousiasme? Kunnen er genoeg kandidaten aangedragen worden?  

Op de agenda voor de volgende keer.  

 

Guus Boogaard: g.boogaard@mvz.nl 

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

Jos van Daalen : Jos.van.daalen@rabobank.nl 
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Pieter Terlouw: pterlouw@vannoord.nl 

Markt Timmer: info@vanderwal-interieurs.nl 

Markt Versteegh: m.versteegh@mvie.nl 

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

 

 


