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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 6 december 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 4 oktober 2017
De notulen worden, na een paar kleine wijzigingen, goedgekeurd.
3.
Bespreking actiepunten van de bestuursvergadering van 4 oktober 2017
Een aantal punten blijft staan.
4.

Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering van 4
oktober 2017
Zie boven punt 2.
5.
Ingekomen stukken
-Ballast Nedam heeft het lidmaatschap opgezegd.
-Brief van Stec groep, Martijn Exterkate: De gemeente Leerdam is bezig met een businessplan voor
Nieuw Schaik. Doel is om te garanderen dat er nu en in de toekomst voldoende ruimte om te
ondernemen is. Centraal staat: hoeveel vraag is er voor uitbreiding onder ondernemers op Nieuw
Schaik en welke mogelijkheden zijn er nog voor groei op het terrein zelf. Graag horen ze de mening
van ondernemers op Nieuw Schaik. Stec Groep voert het onderzoek voor de gemeente uit. Men kan
meepraten en zich opgeven via m.exterkate@stec.nl of 06-57073421. Deze brief is doorgestuurd naar
de leden.
Martin Streefkerk heeft gevraagd of er in januari een bijeenkomst met de ondernemers van het
bedrijventerrein kan plaatsvinden, er moet geïnventariseerd worden wat de eventuele
uitbreidingsplannen zijn. In februari moet het rapport definitief zijn om aansluitend de volgende
stappen te kunnen zetten (gemeentelijke besluitvorming over de toekomst van het terrein). Er wordt
voorgesteld om deze bijeenkomst op woensdag 24 januari om 17.00 uur bij Mark Timmer.
- Een reactie van Rene Gremmen van VSI op bovenstaande waarin hij meldt dat de CEO van VSI, de
heer Gerard Janssens, op 30 oktober hierover een afspraak heeft met Jasper van Stec Groep.
-De nieuwsbrief van gemeente over reconstructiewerkzaamheden Energieweg is doorgestuurd naar de
leden.
-Een e-mail van Bettina Somer waarin ze bedankt voor de appels.
-E-mail van Monique Donga, voorzitter VOS, met het voorstel om de ondernemersverenigingen de
handen ineen slaan en 1 à 2 x per jaar een gezamenlijke avond/bijeenkomst organiseren. Eventueel
met een interessante spreker of een bedrijfsbezoek.
6.
Bestuurssamenstelling
Guus Boogaard heeft meegedeeld dat hij bij gelegenheid van de voorjaars-ledenvergadering graag de
voorzittershamer aan een opvolger wil overdragen.
Mark Versteegh wil op datzelfde moment zijn bestuurslidmaatschap beëindigen. Wat Guus Boogaard
betreft een mooie gelegenheid om te kijken of er voor Guus Boogaard nog een rol in het bestuur is
weggelegd.
Theo Achterberg wil graag toetreden tot het bestuur, maar niet als voorzitter. Rens Krijgsman wil wel
voorzitter worden.
7.
Beleid
Actiepunt Facebookvrijwilliger blijft actueel.
Voor volgend jaar moeten zes bijeenkomsten vastgesteld worden: variatie is belangrijk.
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Drie bijeenkomsten zijn al gepland, er moet ook een ledenvergadering gepland. Na de zomer wordt
een gezamenlijke bijeenkomst vanuit het fusie-project georganiseerd.
8.
Gemeente overleg
Mark Timmer heeft contact met Martin Streefkerk over ledenlijsten en (betaald) lidmaatschap, want
de gemeente en Waardlanden zijn betaald lid geworden.
Volgende week vindt het volgende overleg plaats.
9.
Fusie van de gemeentes
De stadskantoren worden verbouwd.
Met het oog op de fusie van de ondernemersverenigingen wordt er een bijeenkomst gepland om de
leden te informeren en te inventariseren of alle verenigingen lid willen worden.
10.
KVO
Vorige maand heeft een bijeenkomst plaatsgevonden. Er is maar één melding geweest.
KVO moet blijven, al is het alleen voor het overleg met gemeente, brandweer en politie.
11.
SBBL
Het SBBL bestuur is bezig met kentekenherkenning bij de ingang van de Techniekweg.
De slagbomen worde buiten gebruik gesteld, maar blijven wel aanwezig voor gebruik bij calamiteiten.
De weg is gerevitaliseerd, maar de lussen werken niet goed, motorrijders en fietsers worden niet
geregistreerd. Het kost heel veel geld om de lussen te repareren, Daarom is om een bijdrage gevraagd
voor de kentekenherkenning
Ook hier is ledenwerving een onderwerp.
12.
Wandelroute industrieterrein
Dit project loopt bij gemeente en wordt gefaseerd uitgevoerd. Voor een brug is een offerte van Puper
en Kwadraat van € 8.000 ontvangen. Damsteeg heeft ook een offerte gemaakt.
13.
Emmalaan/Verkeer
Er was een plan naar de gemeente gestuurd. De gemeente heeft hierop een aanpassing gemaakt en
gepresenteerd aan de werkgroep. De werkgroep herkende het plan niet meer. Een kleine groep heeft
met Teus Meijdam een nieuw voorstel gemaakt.
14.
Financiële status
Eén lid heeft nog steeds niet betaald en toegezegd dat dat half november gebeurt.
15.
Activiteiten
De volgende data zijn als bestuursvergaderingen gepland:
Woensdag 10 januari 2018
Woensdag 14 februari 2018
Woensdag 14 maart 2018
Woensdag 11 april 2018
Woensdag 9 mei 2018
Woensdag 13 juni 2018
Ledenbijeenkomst Kringloopwinkel
Dinsdag 23 januari vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur.
Dinsdag 20 maart vanaf 18.00 uur bijeenkomst met Daniël Seesink.
De bestuurswissel en ledenvergadering zullen op 16 mei plaatsvinden.

BKL bestuursvergadering d.d. 6 december 2017
Verkorte versie
blad: 3

?? juni Tennis clinic
De clinic kan alleen op een donderdag plaatsvinden. De 14e en 28e – zijn een optie. Het WK voetbal
vinden op beide donderdagen plaats. Gecontroleerd wordt wanneer de avondvierdaagse plaatsvindt.

16.
Ledenwerving
Nieuwe leden: ’t Lam Koeltechniek en Waardlanden
Opzegging: Ballast Nedam
17
Onderwijs
Er heeft een gesprek plaatsvonden met de heer Ton den Breejen. Er is nog geen vervolgontmoeting
gepland.
18.
Rondvraag-Sluiting
Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.
De volgende vergadering is op woensdag 10 januari om 8.30 uur

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

