NIEUWSBRIEF, oktober 2016

Nieuwe leden OKN!
Ledenvergadering 8 november bij
Rabobank
Dit jaar vindt onze 2e ledenvergadering van dit jaar
plaats bij de Rabobank Krimpenerwaard in
Krimpen aan den IJssel. Na deze korte
vergadering, waarin we met elkaar kijken naar de
begroting en het beleidsplan voor 2017 krijgen we
een korte rondleiding door het pand. Daarna kan er
onder het genot van een hapje en drankje gezellig
nagepraat worden.

Weer een geslaagde excursie
Donderdag 22 september was alweer ‘ons’
jaarlijkse uitje van de OKN. Wij waren op tijd
aanwezig bij Ad en Jacky Scheer in Lekkerkerk
waar de bus ons op zou komen halen. Nou ……
‘het busje kwam niet zo …..’ waarna Angelique in
d’r mobiel klom en de boel zoals gewoonlijk weer
regelde. Zo’n 3 kwartier later dan gepland
vertrokken we alsnog uit Lekkerkerk. Onze
buschauffeur wilde de verloren tijd inhalen door
stelselmatig alle stoeprandjes te nemen tussen
Lekkerkerk en wasserij Van der Kleij. En dat zijn er
nogal wat, we weten nu hoe een rotonde
aanvoelt………….. Helaas voor hem miste hij de
afslag Utrecht zodat de ingelopen tijd snel weer
verloren ging. Maar dat mocht de pret niet drukken,
wij hadden het prima naar ons zin in de bus met de
door Ad en Jacky verzorgde broodjes en drankjes.
Vol bewondering hebben we rondgelopen tijdens
het bedrijfsbezoek bij wasserij Van der Kleij. Wat
worden daar een hoeveelheden (horeca) wasgoed
efficiënt gereinigd, op dit moment wekelijks 500
ton. Dit kan over een aantal jaren doorgroeien naar
1.500 ton, met een wachtlijst van 176 klanten zal
dit zondermeer gaan lukken. Wat een prachtig
bedrijf! Gelukkig hebben we thuis iets minder
wasgoed………….. Daarna door naar Kasteel de
Haar voor een rondleiding door een bevlogen
vrijwilligster met aansluitend de nodige drankjes en
een heerlijk buffet bij ’t Wapen van Haarzuylen
waarna we met een discobus (jawel) huiswaarts
keerden. Het is nog steeds niet duidelijk waarom
de beste man via binnendoor weggetjes en niet
over de snelweg terug reed, maar het moet
gezegd: ‘de biertafel achterin de bus is ook prima
geschikt om je in evenwicht te houden ’. Al met al
een leerzame, goed verzorgde, en gezellige dag
uit. Bedankt (leden van de) OKN!
Henri & Silvy Blokland

Kees van Vliet montage en onderhoudsbedrijf uit
Lekkerkerk is lid geworden van onze
ondernemerskring. Zijn bedrijf plaatst keukens en
badkamers en doet kleine verbouwingen en het
onderhoud aan panden.

Tweede lid is Studio Liedorp uit Krimpen aan de
Lek. Bij deze studio moet u zijn als u op zoek bent
naar een full service reclamebureau. Zij helpen u
van advies en ontwerp tot drukwerk en webbouw.

Aanmelden bijeenkomsten
De organisatie stelt het op prijs als u zich van te
voren aanmeldt voor de startbijeenkomsten. Geeft u
daarbij aan welke van de twee avonden u wilt
bijwonen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen
aan info@visiekrimpenerwaard.nl.

Start Participatieproces Strategische Visie
Krimpenerwaard

De gemeenten Krimpen aan den IJssel en
Krimpenerwaard, nodigen u van harte uit voor de
startbijeenkomsten voor de Strategische Visie
Krimpenerwaard. Ateliermeester Riek Bakker
organiseert op maandagavond 24 oktober
(Krimpen aan den IJssel) en maandagavond 31
oktober (Krimpenerwaard) twee bijeenkomsten
over het proces rondom de Strategische visie voor de
Krimpenerwaard. Riek Bakker zal tijdens de
bijeenkomsten ingaan op de inhoudelijke opgaven
voor dit gebied en hoe de participatie vorm krijgt.
Participatie
Riek Bakker roept inwoners en bedrijven op om mee
te denken over de Toekomstvisie voor de
Krimpenerwaard. Een zestal opgaven staan voor de
visie centraal: economie, duurzaamheid,
infrastructuur, relatie met het stedelijk gebied,
demografie en samenwerking. De visie beslaat een
periode van circa 30 jaar. Uitgangspunt is dat
deelnemers in een vijftal bijeenkomsten altijd de
laatste stand van zaken horen. Bent u geïnteresseerd
en wilt u een bijdrage leveren aan deze visie? Tijdens
de startbijeenkomsten kunt u zich aanmelden voor
dit participatieproces.
Startbijeenkomsten
Op maandagavond 24 oktober vindt de bijeenkomst
plaats in de Raadzaal van het raadhuis in Krimpen
aan den IJssel. Adres: Raadhuisplein 2.
Op maandag 31 oktober vindt de bijeenkomst plaats
in het Zilvermuseum in Schoonhoven. Adres:
Kazerneplein 4.
Belangstellenden zijn op beide avonden welkom
vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30
uur.

Economische Platform Krimpenerwaard
Door onze wethouder Jan Vente van Economische
Zaken is het initiatief genomen om een
economisch platform in het leven te roepen. De
Wethouder heeft behoefte aan een denktank die
out-of de box kan en wil meedenken.
Er is een groep van negen vrouwen en mannen
geformeerd die dit allemaal doen op persoonlijke
titel en ze hebben een hele gevarieerde
achtergrond. Zo is er iemand uit de Agrarische
sector, een Transporteur, Horeca/toerisme, Retail,
Duurzaamheid, Bouwsector en Onderwijs
aanwezig.
Vanuit de OKN hebben Gert-Jan Ruig en Edward
Struijk zich bereid gevonden hier deel aan te
nemen.
Zijn er vanuit de leden van de OKN ideeën wat op
de agenda van het EPK moet worden gezet,
benader Gert-Jan of Edward hiervoor.
De groep heeft inmiddels een aanzet tot een
Economisch uitvoeringsprogramma gemaakt en
deze is op 25 oktober aan wethouder Jan Vente
aanboden.
Foto is gemaakt tijdens het aanbieden van
Uitvoeringsprogramma aan wethouder Jan Vente
door de leden van het EPK.

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

