Verslag van het bestuurlijk overleg BKL en gemeente Leerdam van donderdag 4 februari 2016.
Aanwezig BKL: Guus Boogaard
Afwezig BKL: Mark Timmer is ivm ziekte verhinderd.
Aanwezig gemeente: Bart Bruggeman en Dick Admiraal
1. Glasvezel
Op verzoek van de BKL is het onderwerp Glasvezel opnieuw op de agenda gezet. De ontwikkeling is
dat steeds meer omliggende gemeenten over glasvezel beschikken. Om bedrijventerrein Nieuw Schaik
aantrekkelijk te houden voor het bedrijfsleven is het van belang om nut en noodzaak van glasvezel
goed te onderzoeken.
Bart Bruggeman geeft aan dat het onderwerp glasvezel in 2015 in verband met een tekort aan
capaciteit niet kon worden opgepakt. Het onderwerp staat wel voor 2016 op de agenda.
Acties Dick Admiraal:
- Dick plant een gesprek in intern voor Bart Bruggeman met Peter Reine en Cees Uittenbogaard van
de afdeling Regie.
- Dick regelt een afspraak tussen de stichting Giessenlanden.net, de gemeente en de BKL om de
mogelijkheden te bespreken.
2. Gemeentelijke herindeling
De herindeling komt voor wat betreft de provinciekeuze in een lastige fase. De planning van de fusie
is nog gericht op januari 2018.
3. Voorbereiding VNO overleg op 21 maart 2016
De BKL was aanwezig op het voorbereidend overleg in Meerkerk voor de ondernemersbijeenkomst op
21 maart 2016. Hiervoor is een apart verslag opgesteld en verstuurd naar de betrokken partijen.
4. Lingebrug
De eigendomskwestie rondom de Lingebrug en de beoogde planning van aanpassingen aan de
Lingebrug zijn nog altijd onduidelijk.
5. Ruimtelijke visie op bedrijventerrein Nieuw Schaik
Dick Admiraal geeft aan dat zijn collega Hilda Schefferlie van het team Ruimte is gestart met het
opstellen van een plan van aanpak voor de ruimtelijke visie voor Nieuw Schaik. Vanuit de regionale
bedrijventerreinenstrategie is in de toekomst 5 hectare ruimte extra voorzien voor Nieuw Schaik. Hilda
Schefferlie zal hiervoor een ruimtelijke visie gaan opstellen en het overleg met de provincie ZuidHolland starten. Hilda Schefferlie zal worden gevraagd om deel te nemen aan het volgende BKLoverleg.
6. Groene vinger / wandelpaden structuur
De gemeente heeft een verzoek ontvangen van Kwadraat Bouw voor de koop van grond voor een
uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen naast het bedrijfspand. Het is de bedoeling dat de
uitbreiding passend wordt gemaakt aan het plan van het wandelroutenetwerk op Nieuw Schaik. Dick
Admiraal geeft aan dat er in de besluitvorming en planvorming ook rekening moet worden gehouden
met de toekomstige benodigde ruimte naast het bedrijfspand voor de ontsluiting van een nieuwe
strook bedrijfsgrond ten noorden van Nieuw Schaik. De gemeente houdt hiervoor nauw contact met
Kwadraat Bouw.
Gelet op de financiële bijdrage van de BKL aan de wandelpadenstructuur is het van belang om de BKL
te informeren over het feit dat deze betreffende groene vinger mogelijk een iets andere inrichting
krijgt vanwege de vraag van grondaankoop door Kwadraat Bouw en vanwege het feit dat rekening
moet worden gehouden met een toekomstige ontsluiting naar het noorden.
De BKL zal deze informatie meenemen naar het bestuurlijk overleg van de BKL aankomende week.
7. Stichting Pilgram initiatief

Dick Admiraal geeft aan dat er in Leerdam een nieuwe culturele stichting is opgericht met de naam
het Pilgram initiatief. Deze stichting gaat proberen bestaande culturele partijen met elkaar te
verbinden en nieuwe initiatieven te stimuleren en te ontplooien. Een nieuw initiatief is bijvoorbeeld de
'beeldenroute' met glaskunst in kassen die worden geplaatst langs de Glasroute van Leerdam, een
initiatief van Het Dak. De stichting Pilgram initiatief wil graag binnenkort nader kennismaken met het
bestuur van de BKL. De BKL is hiervan bij deze vooraf op de hoogte gesteld door de gemeente.
8. Taalachterstand
Bart Bruggeman geeft aan dat de beleidsmedewerker Onderwijs, Wieneke Mulder, ondernemers wil
benaderen voor een project over taalachterstand. Zij zal hiervoor contact zoeken met Guus Bogaard.
9. Zondagopening
Bart Bruggeman geeft aan dat er met LOV vaker wordt gesproken over het onderwerp
Koopzondagen.
Mogelijk dat er in 2016 tijdens de zondag van de Glasdagen meer winkels in de binnenstad open
zullen zijn bij wijze van proef. Bart Bruggeman zal Mark Timmer over dit onderwerp apart bijpraten.

