
 
 
NIEUWSBRIEF, juli 2015  
 
Website OKN 
Voor de website van de OKN willen we graag 
uw logo ontvangen (png bestand). Wilt u deze 
aan ons mailen? Alvast veel dank!  
 
Excursie 2015 
 

 
Natuurlijk heeft u op 17 september uw agenda 
voor de middag en avond al afgeblokt.  
Het thema van onze excursie is “Uit in de 
Waard”. We verzamelen om 12.00 uur bij Ad 
Scheer op de Wetering, waar u uw auto achter 
kunt laten en wij met z’n allen op de e-bike of in 
de huifkar stappen.  

 
 
We gaan dan eerst 
naar melkvee- en kaasboerderij 
Schep om daar te lunchen en het 
bedrijf te bekijken.  
 
Vervolgens gaan we de bedrijvigheid 
in het oostelijk deel van de Waard bekijken.  
Eerst brengen we een bezoek aan 
transportbedrijf Zijderlaan in Stolwijk en daarna 
gaan wij verder voor een bezoek aan een van 
de oudste bedrijven in de Krimpenerwaard: 
Gemaal de Hooge Boezem in Haastrecht.  
 

 
 
Rond de klok van 18.00 uur zijn we weer terug 
op de Wetering waar we met elkaar gaan 
genieten van een heerlijke BBC.  
 
 
 

 
 
 

 
 
Terugblik Algemene Ledenvergadering  
 
Tijdens de ledenvergadering nam Peter 
Kamsteeg na ruim drie jaar afscheid van het 
bestuur. Peter werkt niet meer bij de Rabobank 
Krimpenerwaard en stopt daarom met zijn 
bestuursfunctie. Arjen Prins bedankte hem 
namens de vereniging voor zijn inzet en 
overhandigde hem een paar flesjes whisky met 
een knipoog naar de door Peter zeer 
gewaardeerde ledenvergadering met de 
whiskyproeverij.  
 

 
 
Peter gaf aan dat de OKN een belangrijk orgaan 
is en onderstreepte het belang om de krachten 
te blijven bundelen. Gezocht wordt naar een 
nieuwe penningmeester. Ad zal deze functie 
tijdelijk waarnemen.  
 

 
 

 



Tijdens deze eerste ALV van dit jaar was de 
federatie (Fok) aanwezig in de persoon van Frie 
Van Os. Hij gaf zijn visie op de plaats van de 
FOK binnen de nieuwe gemeente 
Krimpenerwaard. Ook gaf hij zijn visie op de  
vertegenwoordiging van de ondernemers 
richting de nieuwe gemeente. Kort werd door 
hem ingegaan op het economisch platform 
Krimpenerwaard, waarin de Fok een leidende rol 
kan gaan spelen. Nadrukkelijk werd door hem 
aangegeven dat de FOK er strak op toeziet dat 
de belangen van de ondernemers in de 
Krimpenerwaard  worden behartigd. Dus andere 
belangengroepen worden door de FOK niet 
vertegenwoordigd. Dit is voor de herkenbaarheid 
van belang en geeft ook naar de gemeente een 
duidelijk beeld.  
 

 
 
Na de presentatie door Frie volgde een pauze 
en daarna werd in besloten club verder 
gesproken over de toekomst van de OKN. 
Centraal hierin stond de positionering van de 
OKN binnen de Krimperwaard. Ook kwam het 
aspect van leden, aantal leden en ledenbinding 
aan de orde. Er volgde een levendige discussie 
over onze club en gaande de vergadering werd 
besloten om een brainstorm commissie op te 
stellen die zich gaat buigen over hoe de OKN 
zich in de toekomst beter kan profileren. Ook 
wordt nagedacht over hoe we leden kunnen 
blijven binden, boeien en het aantal leden 
kunnen verhogen.  Wat uit deze sessie komt kan 
dan in het bestuur verder besproken worden. Dit 
in combinatie met het huidige beleidsplan kan 
dan de richting naar de toekomst mede bepalen. 
 

 
 
 

FOK  
 
De Federatie is wederom diverse keren bij 
elkaar geweest en staat in het teken van de 
contacten met het nieuwe college. Op allerlei 
niveaus vinden er overleggen plaats over 
onderwerpen die van belang zijn. Hoe gaat de 
gemeente in de toekomst de ondernemers 
ondersteunen, hoe ziet de toekomst eruit in 
relatie met omliggende gemeenten zoals 
Krimpen, Rotterdam, Gouda en ook de grotere 
gebieden zoals Rijnmond, Midden Holland enz. 
Er worden nu al Krimpenerwaard breed op 
allerlei gebieden overleggen gevoerd.  Er is een 
actie in gang gezet, waarbij samen met Krimpen 
aan den IJssel getracht wordt om een 
havennummering te verkrijgen. Ook is er een 
overleg met diverse organisaties over het 
Economische Platform Krimpenerwaard, en 
hebben er al diverse directe gesprekken met 
wethouder Vente plaats gevonden, waarin o.a. 
de aansluiting van infra en het economische 
beleid de revue passeerden. Ook de 
verschillende vergaderingen van de Fok voor 
zowel leden als bestuur hebben weer 
plaatsgevonden. De notulen hiervan zullen 
voortaan op de website worden gepubliceerd.  
Al met al gebeurt er veel op dit moment.  
 
College bezoekt bestuur OKN 
 

 
 
De eerste kennismaking met de wethouders van 
de nieuwe gemeente op 17 april jl. heeft op 10 
juli een vervolg gekregen. Burgemeester 
Bruinsma, de wethouders en een groot deel van 
de raad waren te gast bij Prins Transport, om 
daar van gedachte te wisselen met het bestuur 
van de OKN. Door het bespreken van de zaken 
die bij beiden hoog op de agenda staan, of 
zouden moeten staan, werd door de OKN een 
beeld gegeven wat er bij de ondernemers in de 
kernen Krimpen aan de Lek en Nederlek speelt. 
Op een open en transparante wijze gaf de 
gemeente aan welke prioriteiten er liggen en 
hoe zij om willen gaan met de ideeën en wensen 
vanuit de bedrijven. Zoals verwacht staat de 
ontsluiting, zeker ook vanuit het oogpunt van 
veiligheid/ kwetsbaarheid, bij beide partijen hoog 
op de agenda. Elkaar snel kunnen vinden bij 
knelpunten en visievorming over (toekomstige) 
vraagstukken staat voor beide partijen als 
uitdrukkelijke wens bovenaan.  



De verbinding tussen ondernemers en 
gemeente is met dit bezoek weer verder 
verstevigd.  
 

 
 
 
Activiteitenoverzicht 2015 
Noteert u de volgende data vast in uw agenda! 
17 september  Excursie ‘ Uit in de Waard ‘        
5 november  2eAlgemene Leden Vergadering  
 
Reacties op deze Nieuwsbrief    
Reacties op deze Nieuwsbrief, suggesties voor 
activiteiten of mededelingen kunnen worden 
gestuurd aan het secretariaat:  
 
E-mail: oknederlek@live.nl    
of postadres:  
OKN 
P/a Schuwacht 84 
2941 EG  Lekkerkerk  

Het bestuur van de OKN wenst u een hele relaxte zomer! 


