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Verslag Bestuursvergadering BKL (Bedrijven Kring Leerdam) 

D.d. 24 juni 2015, Van Noord Accountants  

 

1. Opening 

Guus Boogaard opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Bespreking van de notulen van de bestuursvergadering van 13 mei 

De notulen worden goedgekeurd. 

 

3. Bespreking van de notulen van de verkorte versie van de bestuursvergadering  

van 13 mei   

De notulen worden goedgekeurd. 

 

4. Ingekomen stukken 

- Reactie van de rederij op onze opmerkingen; wij krijgen een korting van € 5,00 per persoon. 

- E-mail van de gemeente met betrekking tot de Lingebrug. Zie agendapunt 10.  

 

5. Lustrum 2016  

Mark Versteegh is afwezig, daardoor zal dit  onderwerp de volgende keer besproken worden  

Het budget is € 150,00 per persoon. Het lustrum zal op een avond gevierd worden. Loevestein 

is een optie als locatie. Mark Versteegh gaat hen bellen, we gaan uit van 60 personen.  

 

Pieter Terlouw meldt dat bij bijeenkomsten van VIA 60% van de leden aanwezig is. Meestal 

komen ze niet alleen. Dus dan heb je ruim 100 personen. Misschien is het een idee om aan 

onze leden te communiceren dat medewerkers ook welkom zijn, zodat de opkomst toeneemt.  

 

6.  Gemeente overleg 

Het overleg heeft 21 mei plaatsgevonden. Dick Admiraal was ziek, Bart Bruggeman  was 

alleen.  

Glasvezel staat gepland voor 2016. Bart wil dit versnellen. Het Wi-Fi-voorstel is van de baan.  

 

Mark Timmer benadert de gemeente over de naamborden. De gemeente verhuurt de ruimte 

voor de borden aan Van Uden. Bedrijven moeten echter betalen om op de borden vermeld te 

worden. De vraag is of alle bedrijven erop horen te staan, is dat een verantwoording van de 

gemeente? Dit wordt besproken met de gemeente.  

 

Mark Timmer is benaderd door de firma Van Uden (van de locatieborden) omdat ze namens 

de BKL bedrijven willen benaderen. Gezien het BKL-beleid kan hieraan geen medewerking 

worden verleend. Misschien kunnen we korting afdwingen voor BKL-leden. 

 

Het parkeerbeleid is besproken. 

 

De AED inventarisatie zou door de gemeente in kaart worden gebracht. Er is een website 

waarop alle AED locaties staan vermeld. Volgens Bart Bruggeman is deze site actueel. Dat 

wordt gecontroleerd en gecommuniceerd aan de BKL. Wij kunnen bedrijven vragen, indien 

ze niet op de site staan vermeld en wel een AED hebben, zich aan te melden voor deze site.  
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7. Aanbestedingsbeleid 
Bart Bruggeman vindt dat Leerdamse bedrijven in de gelegenheid gesteld moeten worden om 

werk uit te voeren. Ze moeten in ieder geval de mogelijkheid krijgen om een offerte te maken.  

Bureau Lakerveld voert het aanbestedingsproject voor scholen uit, zij vragen vaak offertes 

van bedrijven uit de buurt.  

Bij aanbestedingen is afgesproken dat Leerdamse bedrijven mogen offreren. Bij onderhoud is 

dit niet zo af te spreken.  

 

8. KVO 

De vergadering is niet doorgegaan. Er wordt een nieuwe datum gepland, waarschijnlijk in 

augustus. Guus Boogaard stuurt een e-mail naar Dick. Mark Timmer wil graag dat de 

vergadering eerder plaatsvindt en gaat de gemeente bellen.  

 

Er worden parkeerbekeuringen uitgedeeld, maar het beleid is nog niet helemaal duidelijk. 

 

9. SBBL 

De camera’s werken naar behoren. Technisch is alles up to date. In juli bezoekt het SBBL-

bestuur de CUR.  

De contributie is ook bij SBBL eenmalig gehalveerd.  

 

10. Lingebrug 

We hebben een e-mail van de gemeente (P.Pollen, Beleidsmedewerker Verkeer, afdeling 

Beleid) ontvangen.  

 

De provincie Gelderland heeft in een brief aan de gemeente Leerdam laten weten dat zij een 

reparatie aan de brug wil laten uitvoeren aan een voegovergang (noordelijke kant). 

Tegelijkertijd wil de provincie aanvullend onderzoek doen naar de staat van de brug. Ook 

geeft de provincie aan dat zij voor deze werkzaamheden de brug wil afsluiten. Wat de 

gemeente niet is verteld, is wanneer zij dit gaat doen, hoe lang de werkzaamheden gaan duren, 

of deze overdag of ’s nachts zullen zijn, kan volstaan worden met het afsluiten van 1 rijbaan 

tegelijk en of de gemeente  hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. Die vragen heeft de 

gemeente nu uitstaan bij de provincie. Daarnaast heeft de gemeente hen laten weten dat ‘ieder 

uur dat de brug is afgesloten,  omzetderving betekent voor de Leerdamse ondernemers en dat 

een afsluiting dus kort en/of gedeeltelijk zou moeten zijn. 

 

Het bestuur wil de gemeente laten weten dat het wellicht  ook handig is te communiceren dat 

naast de omzetderving voor Leerdam ook de veiligheid in het geding is: 

Al het vrachtverkeer van de Glasfabriek moet door Leerdam. De hoeveelheid 

verkeersbewegingen is het gemeentehuis bekend. 

 

Van belang is dat er wel aandacht wordt gegeven aan het kruispunt. 

 

11. Wandelroute industrieterrein 
Het verzoek voor klaphekjes is gehonoreerd.  

De nieuwe offertes zijn nog niet ontvangen.  

 

12. Financiële status  
Herinneringen van contributiefacturen zijn gisteren gestuurd. Er staat bijna € 3.000,00 open.  
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13. Activiteiten 2015 

We hebben geprobeerd wat extra’s te bieden (b.v. een spreker) en andere tijden te hanteren. 

Maar dit heeft niet het gewenste effect; meer bezoeker. 

Is de frequentie misschien te hoog? We gaan dit uitproberen door twee in plaats van drie 

bijeenkomsten te organiseren in de tweede helft van het jaar.  

 

Een voorstel is om tijdens iedere bijeenkomst een korte presentatie van Bart Bruggeman, 

bijvoorbeeld over de fusie aan te horen. Of een bijeenkomst met de ondernemersvereniging 

van Vianen en/of Zederik, waarmee gemeente Leerdam gaat fuseren.  Jos van Daalen zoekt de 

namen van de contactpersonen. Guus Boogaard neemt contact met hen op. 

 

Een ontmoeting in april 2016 met IVL, einde van de middag in het Glasmuseum of de 

glasblazerij dient georganiseerd te worden. Dit is besproken met Alex Stephens en Gerrit 

Stuurman. 

 

Guus Boogaard heeft contact met het Zorghuis uit Kedichem. Zij ontlasten de mantelzorger 

door korte of langere opvang, ze hebben zelfs een hospice functie. Een vertegenwoordiger van 

het Zorghuis mag een presentatie houden op een van de vergaderingen in 2015. 

Een ledenvergadering moet formeel plaatsvinden en dus gepland worden.  

 

14.  Onderwijs  

Op 12 mei heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over School & Bedrijf. Mark Versteegh kon 

niet aanwezig zijn, maar heeft de notulen wel ontvangen.  

Het contact met het Heerenlanden  College is helaas minimaal. Nadat de heer Alberts van 

Zandwijk niet meer als contactpersoon fungeert, is er geen goed alternatief. Moet er meer 

initiatief uit het bedrijfsleven komen? 

 

Mark Versteegh vertelt dat de “gele bus|” regelmatig langskomt, dat zijn over het algemeen 

leerlingen met een “verkeerde” (vage) opleiding. Voor werkgevers moet meteen duidelijk zijn 

welke opleiding de leerling heeft gevolgd.  

 

15. Rondvraag/Sluiting 

 

Guus Boogaard is jurylid van Business Event. De taak van de BKL taak zit erop, bedrijven 

zijn voorgedragen. Er zijn nog steeds 3 categorieën. 

 

De volgende vergadering is op woensdag 25 augustus bij Elfride van der Burg.  

 

Guus Boogaard : g.boogaard@mvz.nl 

Elfride van der Burg : evdburg@oesbv.nl 

Jos van Daalen : J.Daalen@av.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 , O.E.S.): secretariaat@bkleerdam.nl 
 

mailto:evdburg@oesbv.nl

