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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam) 
D.d. 4 oktober 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 6 september 2017  
De notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Bespreking actiepunten van de bestuursvergadering van 6 september 2017  
Een aantal punten blijft staan.  

 

4. Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering van 6 

september 2017 

De notulen worden goed gekeurd.  

 

5. Ingekomen stukken 

-Uitnodiging BlauwZaam symposium VII op 26 oktober. Deze uitnodiging is naar de leden gestuurd. 

-E-mail van Theo Achterberg met flyer “hartveilig wonen. Zie punt 6. 

-Uitnodiging ondernemersbijeenkomst op 4 oktober 2017. 

-Uitnodiging voor de opening van de nieuwe vestiging van Boveko d.d. 15 september 2017. Niemand 

van het bestuur is in staat geweest om aanwezig te zijn. We sturen alsnog bloemen. Pieter Terlouw 

plaats de informatie op Facebook 
-Uitnodiging open huis Vermeer Automotive op 29 september. Hiervoor geldt hetzelfde als bij 

Boveko.  

-Uitnodiging openingen van nieuwe vestiging van Boshuis op 6 oktober. Guus Boogaard en Mark 

Timmer zullen gaan. Elfride van der Burg-van Wijk regelt bloemen. Pieter Terlouw besteedt op 

Facebook hieraan aandacht.  
 

Cees van Epenhijsen van de Kringloopwinkel heeft een verzoek aan Guus Boogaard gestuurd voor een  

ontmoeting met BKL. Als Lokaal Netwerk Participatie willen de Kringloopwinkel, de gemeente, 

Avres, Skl, SamenDoen, St. Mee, etc, graag een bijeenkomst organiseren waar de BKL leden en het 

netwerk participatie elkaar treffen om kennis te maken, ervaringen uit te wisselen en vanuit hun kant 

informatie te verstrekken aan bedrijven over participatie. 

Deze bijeenkomst zal eind januari plaatsvinden. 

 

6.  Beleidsplan/Communicatieplan  
In de vorige vergadering is al gemeld dat we kritisch moeten blijven op de uitvoering van het 

beleidsplan. Het agendapunt zal voortaan “ Beleid” zijn. 

 

Als actiepunt moet “hulp social media “ genoteerd worden. 

 

Bij de ingekomen stukken heeft Theo Achterberg een bijlage gestuurd; een flyer van 

HartveiligWonen. Voor een 6-minutenzone in heel Nederland zijn veel AED’s nodig. Besloten wordt 

dat de BKL € 250 euro sponsoort als met een buitenkast aanschaft waarin een AED geplaatst kan 

worden. Die buitenkast moet voor iedereen bereikbaar zijn en een factuur moet aantoonbaar zijn. 

Pieter Terlouw gaat de voorwaarden maken zodat we deze actie aan de leden bekend kunnen maken  

 

7. Gemeente overleg 

Guus Boogaard heeft het verslag naar het bestuur doorgestuurd.  

 

Het HBO bouwtechnisch opleidingsinstituut dat nu in Eindhoven is gevestigd, zoekt een plaats waar 

studenten kunnen wonen én leren. Het voormalige CWL gebouw is een optie. De gemeente bekijkt of 

hiervoor een vergunning gegeven kan worden. VSI heeft ook interesse in dit voormalige CWL pand.  



  BKL bestuursvergadering d.d. 4 oktober 2017 

                                                                                blad: 2 

   

 

Is er behoefte aan een informerende ondernemersbijeenkomst (anders dan die met Thomas Rau over 

circulaire economie, maar in het verlengde daarvan? Guus Boogaard en Mark Timmer zijn van mening 

dat een onderwerp als het klimaatakkoord meer een onderwerp voor de voor de fusie gemeentes is in 

het kader van meehelpen aan verduurzaming van de omgeving.  

 

Op het onderwerp wandelroute, wordt teruggekomen 

 

Het feit dat men te lang voor de spoorbomen dient te wachten is een voortslepend probleem. ProRail is 

hiermee al eerder bezig geweest.  

 

8.  Fusie van de gemeentes 

Bart Bruggeman heeft gemeld dat de fusie op 1 januari 2019 vooralsnog doorgaat, daarom is besloten 

om de gemeenteverkiezingen te verplaatsen naar november.  

 

9. KVO 

Er heeft een schouw plaatsgevonden; er zijn geen bijzonderheden gemeld.  

Het probleem met de niet goed functionerende lussen is nog steeds actueel. 

De politie en brandweer hadden geen bijzondere meldingen.  

De vraag wordt gesteld of we blijven meedoen aan KVO? Geantwoord wordt dat het belangrijk is om 

de gezamenlijke bijeenkomsten met gemeente, brandweer en politie te blijven handhaven. Daarnaast is 

de korting op de verzekeringspremie een mooie bijkomstigheid.  

  

Maandag 27 november is het volgende KVO overleg.  

 

10 SBBL  

Een onderzoek naar de lussen heeft plaatsgevonden. Het blijkt dat de lussen voor een motor niet 

werken; de slagboom gaat dan niet open. Wellicht is dat geen punt meer als de slagbomen verdwijnen 

als er camera’s met kentekenherkenning worden geplaatst.  

 

11. Wandelroute industrieterrein 

Dit onderwerp is tijdens het gemeenteoverleg besproken; hierop wordt teruggekomen.  

 

12. Emmalaan/Verkeer  
Het plan is nagenoeg gereed, de gemeente is vooralsnog akkoord. Het plan wordt volgende 

week woensdag aan de werkgroep gepresenteerd. 

De werkgroep heeft van de gemeente Leerdam een prijs ‘Samen Doen’, voor beste 

burgerinitiatief, ontvangen. 
Er gaat een gerucht dat men voornemens is de Emmalaan vrachtwagenluw te maken. Dit blijkt niet 

waar te zijn. 

 

13 Financiële status  

De kosten zullen in 2017 niet hoger dan begroot zijn. We hebben minder aan activiteiten en 

bedrijfsbezoeken uitgegeven.  

 

De ondernemersverenigingen en de gemeenten willen breed gaan samenwerken. De besturen van de 

ondernemersverenigingen ‘moeten’ lid worden. Voor dit lidmaatschap moet betaald worden. Hiervoor 

moet een aparte post gecreëerd worden. Dat bedrag wordt in mindering van de post ‘bijeenkomsten en 

activiteiten’ gebracht. 

 

De AED-buitenkantsponsoring valt onder de post ‘projecten’ 

 

De liquiditeit bedraagt €  51.000,00.  
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Volgende week geeft Pieter Terlouw de meest recente lijst met openstaande contributiefacturen aan 

Elfride van der Burg-van Wijk door.  

 

14 Bijdrage ondernemersevent (4 oktober) 
Vanmiddag wordt een bijeenkomst voor de ondernemersverenigingen van Leerdam, Vianen en 

Zederik bij Van der Valk georganiseerd. Er worden 125 deelnemers verwacht. De totale kosten zijn € 

15.000,00 De OKZO betaalt € 750,00. Aan de BKL wordt dit bedrag ook gevraagd. Het bestuur gaat 

hiermee akkoord. Deze kosten worden op de post ‘bijeenkomsten leden’ geboekt.  

 

15. Activiteiten 

Bedrijvenbezoek bij Royal Crystal Leerdam, op donderdag 16 november.  

Van Royal Crystal Leerdam is een verzoek om een financiële bedrage gedaan. Ook zij mogen de het 

standaardbedrag van € 150,00 als factuur naar de BKL sturen.  

 

Januari zal een bijeenkomst met o.a. De Kringloopwinkel plaatsvinden. 

 

Mark Timmer heeft met Daniel Seesink (‘apenman’) contact gehad. De kosten zijn € 500,00; maart/ 

april zal Daniel Seesink een presentatie geven.  

 

In juni wordt de tennisclinic weer georganiseerd.  

 

16.  Voorbereiding jaarvergadering 12 oktober 
Guus Boogaard heeft al een concept agenda gemaakt. Pieter Terlouw stuurt de begroting naar Elfride 

van der Burg-van Wijk, dan kan de begroting kan dan nar de leden gestuurd worden  

 

17 Onderwijs 
School en Bedrijf en gemeente Leerdam hebben ons benaderd om weer eens te kijken wat we voor 

elkaar kunnen betekenen. Eind oktober heeft Mark Versteegh een afspraak waarin men de visie van 

school en Bedrijf zal presenteren 

 

18.  Rondvraag-Sluiting 

Paul Stift is geen LOV voorzitter meer. 

 

Dutramex is zonder ruchtbaarheid verhuisd. Ook naar hen wordt een bos bloemen gestuurd.  

 

De volgende keer komt ‘ledenwerving’ als agendapunt erbij. Mark Timmer heeft Martin Streefkerk 

om de bedrijven-OZB-lijst gevraagd. Als we die niet krijgen, gaan we een bestand van de KvK kopen.  

Guus Boogaard meldt dat hij volgend jaar het voorzitterschap wil overdragen. 

 

De volgende vergadering is op woensdag 8 november 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 
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