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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam)
D.d. 9 januari 2018
1.
Opening
Guus Boogaard heet iedereen welkom en opent de vergadering met een speciaal welkom voor gast
Theo Achterberg .
2.
Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 6 december 2017
De notulen worden goedgekeurd.
3.
Bespreking actiepunten van de bestuursvergadering van 6 december 2017
Een aantal punten blijft staan.
4.

Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering van 6
december 2017
De notulen worden goedgekeurd.
5.
Ingekomen stukken
-E-mail van Peter Balde. Zie punt onderwijs. De e-mail wordt naar alle leden gestuurd.
- E-mail van Bart Koenen, Kantar. Op verzoek van de Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland (RVO) en de Stichting CLOK voert onderzoeksbureau Kantar Public (voorheen
TNS NIPO) momenteel een onderzoek uit onder directies van bedrijventerreinen. Het
onderzoek gaat over energiebesparing en duurzame opwekking bij bedrijven via een
collectieve bedrijventerreinenaanpak. Ze vragen deel te nemen aan een onderzoek. Hieraan
wordt geen gehoor gegeven.
- Uitnodiging van OKZO voor een nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari jl.
- Brief Van Wijk Autoschade i.z. brand.
- E-mail van Wijkraad Noord i.z. sponsoring voor Samen Eten in Noord
m.b.t. wijk Noord en ter Leede van de gemeente Leerdam. Er blijkt sprake van verborgen
armoede en eenzaamheid te zijn.. Er zal gemeld worden dat in overeenstemming met het
beleidsplan hierop niet ingegaan wordt.
6.
Bestuurssamenstelling
Rens Krijgsman is kandidaat-voorzitter en Theo Achterberg kandidaat-bestuurslid. De taakverdeling
wordt later besproken.
7.
Beleid
Actiepunt Facebookvrijwilliger blijft actueel.
Pieter Terlouw heeft met Jos van Daalen afgesproken dat het beleidsplan 2018 kritisch bekeken wordt.
8.
Gemeente overleg
Guus Boogaard en Mark Timmer zijn op 20 december geweest. .Martin Streefkerk was er niet, maar
heeft iedereen telefonisch geïnformeerd.
Er wordt geprobeerd VSI voor wat betreft opslag goederen te verplaatsen naar de Energieweg zodat de
locatie van voorheen Kleurrijk Wonen voor Civilion in beeld komt. E.e.a. is nog niet rond met VSI en
ook nog niet met waterschap. Martin heeft Civilion nu rechtstreeks in contact gebracht met Willem
Weijburg zodat zij samen ook andere opties kunnen onderzoeken.

Op 24 januari om 17.00 uur zal STEC haar concept rapportage Businessplan Nieuw Schaik bij
Mark Timmer aan de BKL-leden en gemeente presenteren.
Elfride van der Burg belt Martin Streefkerk om te melden dat de uitnodiging niet overal is ontvangen
is.
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De gemeente heeft de BKL in een veel eerder stadium al gevraagd of zij een financiële bijdrage
kunnen leveren aan de totstandkoming van het wandelroutenetwerk op Nieuw Schaik. Er is gesproken
over de realisatie van een wandelbrug. Die blijkt circa € 8.100 exclusief b.t.w. te gaan kosten.
Het bestuur gaat hiermee akkoord. Dit bedrag wordt ten laste van de projectpot gebracht.
Waarschijnlijk krijgt Damsteeg de opdracht, de offerte van Puper en Kwadraat is bij de gemeente niet
meer bekend.
Het project Emmalaan levert discussie op, want het plan van de werkgroep leidt niet tot

overeenstemming over de technische oplossing en de kosten.
9.
Fusie van de gemeentes
De ambtenaren werken in de nieuwe situatie. De stadkantoren worden verbouwd.
Het project samenwerking tussen de ondernemersverenigingen loopt. Nog steeds wordt gedacht aan
een overkoepelend orgaan waarvan alle ondernemersverenigingen lid kunnen worden.
Er komt een bijeenkomst waar de oprichting van een vereniging besproken kun worden. Het is de
bedoeling dat van alle ondernemersverenigingen twee bestuursleden dan aanwezig zullen zijn.
Guus Boogaard zal waarschijnlijk bestuurslid van het nieuw op te richten bestuur worden.
10.
KVO
Over dit onderwerp zijn geen ontwikkelingen te melden.
11.
SBBL
Over dit onderwerp zijn geen ontwikkelingen te melden.
12.
Wandelroute industrieterrein
Zie punt 8.
13.
Emmalaan/Verkeer
Zie punt 8.
14.
Financiële status
Eén lid heeft nog steeds niet betaald en had toegezegd dat dat half november zou gebeuren.
Elfride van der Burg neemt nog één keer contact met deze niet-betaler op. Als er geen duidelijke
afspraak gemaakt of niet nagekomen wordt, wordt dit lid geroyeerd.
De volgende keer worden de cijfers besproken.
De reservering (€ 8100) van de brug voor de wandelroute staat onder de voormalige projectenpot.
15.
Activiteiten
De volgende data zijn als bestuursvergaderingen gepland:
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.
Elfride van der Burg regelt een bos bloemen.
Dinsdag 20 maart vanaf 18.00 uur bijeenkomst met Daniël Seesink.
Locatie: Kwadraat Bouw,
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Het programma is als volgt: 18.00 uur ontvangst met een hapje, 18.30 uur presentatie en rondleiding
Kwadraat Bouw, 18.50 uur presentatie Daniël Seesink, daarna(buffet)diner met informeel samenzijn.
Aan de gastheer leden dient gevraagd te worden hoeveel personen ze kunnen ontvangen.
Afgesproken is dat de bijdrage € 300 is als andere ondernemersverenigingen ook ontvangen worden.
De ledenvergadering met daarin de bestuurswissel zal op 16 mei bij Dutramex plaatsvinden. Het
tijdstip wordt door Theo Achterberg bepaald.
28 juni vindt de Tennis clinic plaats. Guus Boogaard regelt dit.
De catering wordt door Grand Athina verzorgd.
16.
Ledenwerving
Dit onderwerp is niet besproken.
17

Onderwijs

Er is een brief van Peter Baldé ontvangen over de voortgang ICT- opleidingen op hbo-niveau
en activiteiten in Alblasserwaard / Vijfheerenlanden.
Dit bulletin wordt doorgestuurd naar de leden.
18.
Rondvraag-Sluiting
Guus Boogaard vraagt wie er foto’s tijdens de Kringloop-bijeenkomst maakt. Dat zal Elfride van der
Burg doen.
De volgende vergadering is op woensdag 14 februari om 8.30 uur
Hieronder en op de volgende pagina volgt de actielijst.

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

