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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 17 Mei 2017, locatie: O.E.S.
1.
Opening
Guus Bogaard heet iedereen welkom en opent de vergadering.
2.
Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 12 april 2017
Als een aantal aanpassingen is verwerkt, zijn de notulen goed.
3.
Bespreking actiepunten van de bestuursvergadering van 12 april 2017
Een aantal punten blijft staan.
4.

Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering van 12
april 2017
Als een aantal aanpassingen is verwerkt, zijn de notulen goed.
5.
Ingekomen stukken
- Heerenlanden College: uitnodiging voor Bedrijvenlunch op 1 juni. Deze uitnodiging wordt naar alle
leden gestuurd.
- Brief van gemeente Leerdam met het verzoek of we eventueel een aanvraag willen indienen voor
iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient. Hierover wordt nagedacht.
- Uitnodiging van VNO-NCW ‘Economische thermometer’ in Leerdam (Het Dak) op 15 mei.
Niemand van het bestuur kon aanwezig zijn.
- Uitnodiging van VNO-NCW ‘Europa ontbijt’ in Spijk (The Dutch) op 8 juni om 7.30 uur. Deze
uitnodiging is doorgestuurd naar de leden.
- E-mail van Peter Baldé i.z de ICT HBO opleiding, deze e-mail is naar Mark V gestuurd.
- E-mail van gemeente Leerdam: met daarin de vooraankondiging voor dinsdagavond 30 mei 2017. Er
wordt dan door de gemeente Leerdam en het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid een
workshop-/voorlichtingsavond georganiseerd.
6.
Beleidsplan/Communicatieplan
Op dit onderwerp wordt teruggekomen, want Pieter Terlouw en Jos van Daalen hebben hierover geen
contact gehad.
7.
Gemeente overleg
Er heeft geen gemeente overleg plaatsgevonden en er zijn geen ontwikkelingen te melden.
8.
Fusie van de gemeentes
Guus heeft een bundeling van ingediende zienswijzen ontvangen.
Meer valt er over dit onderwerp op dit moment niet te melden.
Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met betrekking tot de bundeling van de krachten van de
ondernemersverenigingen uit Vianen, Zederik en Leerdam. Mark Timmer en Guus Boogaart zijn naar
deze bijeenkomst van alles ondernemersverenigingen en bedrijfsverenigingen geweest. Er is een
vervolg afspraak met Jan van Bemmel (Okzo) en Bas Ruts (VBVO) en Guus gemaakt. Er zal een plan
overeenkomst het model van de Okzo gemaakt worden; samenwerking van alle besturen die deel
willen nemen aan het contactorgaan richting de nieuwe gemeente.
Onder andere is besproken dat iedereen zijn eigen identiteit houdt en blijft bestaan. Vermoed wordt dat
Leerdam West en LOV ook zelfstandig willen blijven.
Een vraag van de gemeente is, wat de ondernemers van de nieuwe gemeente verwachten. Hierover
moet nagedacht worden.
De BKL zal met wat kosten geconfronteerd worden, want tot nu toe heeft de Okzo de kosten voor de
bijeenkomsten betaald.
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Mark Timmer gaat er vanuit dat Natura 2000 actiever wordt doordat de economie aantrekt. Misschien
worden de theoretische regels actiever uitgevoerd (o.a. het daadwerkelijk uitvoeren van coderingen ).
Kan dit effecten hebben voor de bedrijven op ons industrieterrein en of voor de uitbreiding? Dit dient
in het gemeenteoverleg te worden besproken. Guus Boogaard gaat peilen of dit een punt voor het
collectief is.
9.
KVO
Op maandag 22 mei vindt de volgende bijeenkomst plaats.
10
SBBL
Op donderdag 18 mei is de volgende bijeenkomst.
11.
Wandelroute industrieterrein
Er zijn geen ontwikkelingen te vermelden.
12.
Emmalaan/Verkeer
Op 12 april zijn drie plannen tot stand gekomen, waarvan één plan wordt uitgewerkt. Het komt er kort
neer dat aan beide kanten van de Emmalaan een fietspad voorgesteld wordt. Het plan plus tekening
wordt vanavond gepresenteerd.
13
Financiële status
De contributiefacturen zijn gestuurd.
14.
Activiteiten
Bestuursbijeenkomsten: (om 8.30 uur bij O.E.S.)
Woensdag 21 juni
Donderdag 22 juni om 17.00 uur. Tennisclinic bij Tennis Club Leerdam.
Het Oude Posthuys gaat de catering verzorgen.
15.
Onderwijs
Op donderdag 1 juni organiseert het Heerenlanden College een lunchbijeenkomst. De uitnodiging
hiervoor is naar de leden doorgestuurd.
De ICT HBO opleiding gaat door.
Er komen twee opleidingsrichtingen
• ICT Netwerk- en systeembeheer
• ICT Software-development
16.
Rondvraag-Sluiting
Niemand heeft een onderwerp voor de rondvraag. Guus Boogaard sluit de vergadering.
De volgende vergadering vindt woensdag 21 juni plaats.

Guus Boogaard: g.boogaard@mvz.nl
Elfride van der Burg-van Wijk: evdburg@oesbv.nl
Jos van Daalen: Jos.van.daalen@rabobank.nl
Pieter Terlouw: pterlouw@vannoord.nl
Mark Timmer: info@vanderwal-interieurs.nl
Mark Versteegh: m.versteegh@mvie.nl
Secretariaat (via Elfride van der Burg-van Wijk, O.E.S.): secretariaat@bkleerdam.nl

