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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 21 juni 2017, locatie: O.E.S. 

1. Opening
Guus Boogaard heet iedereen welkom en opent de vergadering.

2. Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 17 mei 2017 
De notulen worden goedgekeurd.

3. Bespreking actiepunten van de bestuursvergadering van 17 mei 2017 
Een aantal punten blijft staan. 

4. Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering van 17 
mei

De notulen worden goed gekeurd 

5. Ingekomen stukken
- E-mail van Gerritse IJzerwaren over hun open dag. Deze e-mail is doorgestuurd naar de leden.
- Aanvraag van MKB-Personeel (ondersteuning bij personele vraagstukken) om een keer aanwezig te 
mogen zijn of een presentatie te geven. Door Rebecca Versluis (dochter van Sjaak). Kan ze 
aannemelijk maken dat ze Leerdamse klanten hebben? - Email van Peter Balde (zie punt 
onderwijs).
- Email over Game On. Deze e-mail is naar de leden doorgestuurd. 
- Email van gemeente Leerdam, Rene Jansen, over het thema “Laat je niet overvallen!” en 
“Voorkom inbraak”. Deze e-mail is naar de leden doorgestuurd.
- Guus Boogaard is gevraagd voor een bestuursfunctie in de werkgroep “Leerdam promotie” -
City marketing. Mark Timmer meldt hierover dat er een werkgroep is die zich bezig houdt 
met het promoten van Leerdam. Hiervoor worden subsidies beschikbaar gesteld. 

6. Beleidsplan/Communicatieplan 
Het Communicatieplan wordt uitgevoerd. Het Actieplan 2017 is nog niet gemaakt. 
Er was afgesproken dat een themabijeenkomst met potentiële leden georganiseerd zou worden.
Daarvoor was de bijeenkomst bij Go bedoeld. Deze themabijeenkomst heeft helaas geen respons 
opgeleverd. 
Zullen we nog een bijeenkomst organiseren waarbij een andere groep (IVL, Zederik en of Vianen) 
wordt uitgenodigd, wellicht met een interessante spreker?
Aan Royal Leerdam Crystal zal gevraagd worden hoeveel mensen ze kunnen ontvangen. 

7. Gemeente overleg
Bart Bruggeman is weer wethouder bedrijventerrein. Ons contactpersoon is tegenwoordig Martin 
Streefkerk. 
Rutger van Stappershoef, gemeenteraadslid Geldermalsen, is voor halve dagen de nieuwe 
stadmanager.
Op dit moment is VSI is de grootste werkgever. Het voormalige Klop-gebouw wordt voor hen 
omgebouwd.
De Leerdam West plannen, met de sportverenigingen, zijn tijdens het overleg getoond.

8.  Fusie van de gemeentes
Er vindt een nieuw onderzoek plaats naar de juistheid van het eerdere onderzoek waaruit blijkt dat wij 
bij de provincie Utrecht komen gedaan. 
Op 20 juli vindt een bijeenkomst met een aantal wethouders, ambtenaren en de voorzitters van de 
ondernemersverenigingen plaats. De besturen worden bijgepraat, evenals het gemeentelijke apparaat. 
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Guus Boogaard gaat peilen of Natura 2000 een onderwerp voor het collectief is.

9. KVO
Op maandag 22 mei vond de meest recente bijeenkomst plaats. Zowel Guus Boogaard als Mark 
Timmer konden hierbij niet aanwezig zij.
Mark Timmer meldt dat de detectielussen voor tweewielers niet meer goed werken, met alle gevolgen 
van dien voor de slagbomen. Peter van Doorenmalen heeft de gemeente gevraagd wat er gaat 
gebeuren. Er wordt onderzoek gedaan naar de gevoeligheid van de detectielussen. 

Er komen borden waarop de kentekens vermeld staan als preventieve actie geplaatst. 

Er is een gepensioneerde politieman benaderd om o.a. nieuwe leden te gaan werven en daar waar 
nodig uitleg aan bedrijven te geven.

Last but not least: er zijn geen meldingen bij brandweer of politie ontvangen!

10 SBBL 
Zie punt 9. 

11. Wandelroute industrieterrein
Dit onderwerp is tijdens het gemeente overleg kort besproken

12. Emmalaan/Verkeer
Morgen vindt een bijeenkomst plaats op het zogenaamde “raadsplein”. Dan wordt het plan voorgelegd.
Kort samengevat: aan de twee zijden van de Emmalaan dient een fietspad te komen. 
Mark Timmer meldt dat de wachttijden bij de spoorwegovergang Emmalaan/Schaikseweg te lang zijn.

13 Financiële status 
Pieter Terlouw stuurt een overzicht van de niet betalers aan Elfride van der Burg-van Wijk.

14. Activiteiten
Donderdag 22 juni om 17.00 uur. Tennisclinic bij Tennis Club Leerdam.
Het Oude Posthuys kan de catering verzorgen. Er zijn 24 aanmeldingen.

Data voor de tweede helft 2017.
Bestuursvergaderingen: op woensdag 6 september, 4 oktober, 8 november en 6 december. 
Bedrijvenbezoek hoogstwaarschijnlijk bij Royal Christal Leerdam, op donderdag 16 november, 
Guus Boogaard meldt dat een korte ledenvergadering georganiseerd dient te worden. Tijdens deze 
vergadering dient de begroting besproken te worden. 

15. Onderwijs
Guus Boogaard heeft de bedrijvenlunch bezocht. Het was een gezellige bijeenkomst met een matige 
opkomst. 
Er was informatie over de nieuwe manier van onderwijs

Er wordt gestart met twee opleidingen. 
ICT Netwerk- en systeembeheer en ICT Software development in samenwerking met het 
bedrijfsleven in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Da Vinci College in september 2017. 22 
Bedrijven kunnen als leerbedrijf functioneren

16. Rondvraag-Sluiting
Niemand heeft een onderwerp voor de rondvraag, Guus Boogaard sluit de vergadering.
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De volgende vergadering vindt woensdag 6 september plaats

Guus Boogaard: g.boogaard@mvz.nl
Elfride van der Burg-van Wijk: evdburg@oesbv.nl
Jos van Daalen: Jos van Daalen.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
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