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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam 

D.d. 25 augustus 2014: Meesters van Zaken Advocaten  

 

1. Opening 

Guus Boogaard opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2.         Bespreking notulen bestuursvergadering 10 juni 2014 

De notulen worden goedgekeurd.  

 

3.         Bespreking notulen verkorte versie bestuursvergadering 10 juni 2014 

We hebben een reactie van Maresa Simioli ontvangen;  

Inzake punt 5 verzekeringen ben ik bang dat er een verkeerde conclusie wordt getrokken. Het 

is allemaal niet zo spannend misschien, maar ga er niet zomaar van uit dat immateriële 

schade (persoonlijke aansprakelijkheid voor de bestuurders door vb wanbeleid financiën) 

verzekerd is via de Gemeente Leerdam. Vraag de daadwerkelijke polis op en laat deze 

checken of jullie onder de "kring van verzekerden" vallen. 

Pieter Terlouw heeft de polis. Dit onderwerp zal tijdens de volgende vergadering besproken 

worden.  

We hebben 2 reacties ontvangen naar aanleiding van het verzoek tot een bijdrage aan het 

afscheidscadeau van Frank de Graaff. 

HansVeerman; de G14 heeft al een bijdrage gedaan aan de glazen zuil. Gezien het feit de 

meeste leden ook lid zijn van de BKL lijkt het hem overbodig om nogmaals vanuit de BKL 

een bijdrage te doen. Ronald Rietveld vindt een bijdrage prima, als het maar een normaal 

bedrag is. 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

4. Ingekomen stukken 

Diverse acquisitie aanbiedingen.  

 

E-mail van lid Willy van Loon met betrekking tot een presentatievoorstel van De Realisten.  

 

5. Gemeente overleg 

Op 3 juli heeft het gemeente overleg plaatsgevonden.  

Mark Timmer en Guus Boogaard zijn geweest. Er is nog geen verslag van het overleg. Guus 

Boogaard informeert ons aan de hand van zijn aantekeningen. 

-Aansluiting bij de G14 zal waarschijnlijk niet gaan plaatsvinden. -Glasvezel heeft de 

aandacht maar er zijn geen mogelijkheden, draadloos netwerk is een alternatief. De 

mogelijkheden hiervan worden bekeken. 

-Revitalisatie: het onderwerp parkeervakken is besproken. Het onderwerp overdag asfalteren, 

is nog niet besproken. Markt Timmer wacht op een verslag van RPS. Jan Pin is 

verantwoordelijk voor de planning voor het opknappen van de Plesmanstraat en de 

Industrieweg. Dit betreft regulier onderhoud.  

-De herindeling gemeente is nog aan de orde, binnenkort komt hierover een rapport. Over een 

fusie met o.a. gemeente Lingewaal is alleen de bevolking van Asperen hierover enigszins 

enthousiast is, terwijl de rest van de bewoners van Lingewaal zich liever bij een Gelderse 

gemeente aansluit. 

-Uitbreiding van het bedrijventerrein is nu op 10% geschat, met als achtergrondgedachten om 

de huidige bedrijven hier te houden zodat de werkgelegenheid behouden blijft.  
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6. KVO 

21 Augustus heeft het KVO overleg plaatsgevonden. Bart Bruggeman (gemeente), Ahmet 

Karapinar (gemeente), Antoinet de Bruijn (politie), Leo de Waal (brandweer), Peter van 

Doorenmalen en Guus Boogaard waren aanwezig. 

 

Op 1 september loopt de geldigheid van het KVO certificaat af. Op dit moment wordt niet aan 

alle voorwaarden/eisen voldaan. Er is nog geen enquête naar de leden gestuurd. Dit dient één 

keer per twee jaren vanuit de gemeente uitgevoerd te worden. Wellicht kan de enquête deze 

week alsnog gestuurd worden? Guus Boogaard neemt dit op met de gemeente. 

De brandweer meldde dat zij amper meldingen, maar vooral loze meldingen ontvangen. Zij 

hebben geconstateerd dat de loze meldingen veelal afkomstig zijn van ondernemers die niet 

verplicht zijn om zich aan te sluiten bij een meldcentrale, maar dat toch doen. Degenen die 

wel verplicht zijn aangesloten zijn in het algemeen meer geneigd om hun alarmcentrale beter 

te onderhouden.  

De politie meldt dat er momenteel regelmatig inbraken plaatsvinden in vrachtwagens, waarbij 

de tankpassen geskimd en teruggelegd worden. De ondernemer wordt vervolgens weken later 

geconfronteerd met hoge brandstofrekeningen. Een algemene waarschuwing; als er 

ingebroken is en de tankpas ligt er nog, laat deze direct blokkeren! 

Daarnaast zijn klachten gemeld over voetballende jeugd. 

Antoinet de Bruijn vraagt om alle valse e-mails naar haar te sturen; haar e-mailadres is: 

Antoinet.de.Bruijn@zuid-holland.politie.nl 

Er zijn twee auto’s gestolen, het onderzoek wordt belemmerd door slechte kwaliteit van de 

camerabeelden.  

Het hoekje Industrieweg/Schaikseweg vormt een onveilige situatie vanwege de leegstaande 

woningen. Hieraan is niets te doen omdat het particulier bezit betreft.  

 

7. SBBL 

De aanschaf van nieuwe camera’s wordt besproken. De palen waarop de camera’s geplaatst 

zijn en worden, zijn van de gemeente, de camera’s zijn eigendom van de SBBL.  

 

8. Lingebrug 

Momenteel is er discussie over de vraag wie de eigenaar van de Lingebrug is en hoe de 

verhoudingen liggen. In eerste instantie leek provincie Gelderland eigenaar maar de provincie 

Zuid- Holland is mede-eigenaar is  

Het blijkt dat budget voor vernieuwing niet per se in 2015 uitgegeven dient te worden. Er zijn 

geen concrete plannen, de noodbrug is nog steeds een optie.  

 

9 Financiële status  
Er wordt binnenkort een herinnering gestuurd naar de wan-betalers van de contributie.  

 

10. Fenexpo 

Guus Boogaard maakt een informatietekst met een indicatieprijs waardoor we kunnen 

inventariseren welke leden willen deelnemen aan een gezamenlijke stand. Aan de hand van 

deze reacties zal een Projectcommissie samengesteld worden.  

 

11. Website 

Alle gegevens van de oude website zijn overgezet naar de nieuwe website. Aan alle leden is 

gevraagd om hun eigen gegevens te controleren.  

Inlogcodes worden binnenkort naar de leden gestuurd.  
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De tekst over het skimmen van tankpassen dient op de website vermeld te worden.  

 

12. Activiteiten 2014 

 

Donderdag 3 juli 
Tennisclinic. Was wederom geslaagd. 

 

Dinsdag 16 september, 12.00 uur 

Bij de Prikkelinge. 

Philip Lommers geeft een presentatie over de pilot “techniek op de bedrijfsvloer”, evenals een 

aantal leden. Zij kunnen dan hun ervaringen delen.  

 

Vrijdag 10 oktober, 15.30 uur  

Naar Chiquita in Gorinchem.  

Chiquita kan maximaal30 personen ontvangen. 

Daarom is het helaas niet mogelijk om partners mee deel te laten nemen bij het 

bedrijfsbezoek, maar desgewenst kunnen zij later aansluiten bij borrel en diner bij Oud Vuren. 

Daarnaast moeten we in eerste instantie de regel hanteren dat 1 persoon per lid kan worden 

opgegeven om te voorkomen dat bedrijven met 3 personen komen en anderen leden daardoor 

buiten de boot vallen. Wanneer er na een eerste ronde nog plaatsen over zijn, dan kunnen we 

dat kenbaar maken. 

 

Woensdag 19 november  

Informele bijeenkomst bij Het Oude Posthuys. Invulling volgt.  

 

Maandag 15 december  

Informele bijeenkomst bij Grand Athína 

 

13.  Onderwijs  
Mark Versteegh is afwezig, dit onderwerp wordt tijdens de volgende vergadering besproken.  

 

14. Rondvraag/Sluiting 
Geen  

 

De volgende vergadering is op donderdag 09 oktober om 8.30 uur bij Pieter Terlouw 

 

Guus Boogaard : g.boogaard@mvz.nl 

Elfride  van der Burg: evdburg@oesbv.nl 

Jos van Daalen: J.Daalen@Vijfheerenlanden.rabobank.nl 

Pieter Terlouw: pterlouw@vannoord.nl 

Mark Timmer:  info@vanderwal-interieurs.nl 

Mark Versteegh: m.versteeghvie.nl 

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