NIEUWSBRIEF, december 2016

Nieuwjaarsbijeenkomst OKN
Op vrijdag 20 januari bent u van harte uitgenodigd
om het glas te komen heffen op een succesvol
2017. Dit jaar in het Koetshuis in Krimpen aan de
Lek, waar Anton en Jolina weer garant staan voor
een heerlijk diner. U bent vanaf 18.30 uur van
harte welkom. Geef u gelijk op bij het secretariaat,
en vergeet niet uw dieetwensen door te geven!

2e ledenvergadering OKN
Dit maal werd de 2e ledenvergadering van het jaar
gehouden in het pand van de Rabobank in
Krimpen aan den IJssel. Na een zeer interactieve
vergadering in de kantine van de bank, werd het
gezelschap rondgeleid door dit prachtige kantoor.
Uiteraard was er daarna volop tijd om onder het
genot van een hapje en drankje uitgebreid met
elkaar te praten.

Digitale nieuwsbrief gemeente
Krimpenerwaard
Eenvoudig op de hoogte blijven van het
gemeentenieuws? Meld u dan aan voor de digitale
nieuwsbrief. Op de website oknederlek.nl vind u de
link hier naartoe.

Participatieproces Strategische Visie
Krimpenerwaard

Een aantal ondernemers maken deel uit van de
participatiebijeenkomsten voor de strategische
visie Krimpenerwaard. Uiteraard houden we u op
de hoogte van de uitkomsten daarvan.

OK Krimpenerwaard, 2e
ledenvergadering
Afgevaardigden vanuit alle ondernemerskringen
waren op 3 november jl. naar Schoonhoven
gekomen om in Belvedere de ontwikkelingen te
horen van de federatie in het afgelopen jaar.
Namens de gemeente Krimpenerwaard was
Burgemeester Roel Cazemier, begeleid door twee
beleidsmedewerkers (René Kuzee en Anke van
Houtem) naar de vergadering gekomen. Hij
vertelde dat hij sinds zijn installatie in april al met
veel inwoners van de waard had gesproken. Ook
heeft hij al met veel ondernemers en gelieerde
instanties aan tafel gezeten en is rechtstreeks
aanspreekbaar. Hij gaf aan blij te zijn met het
burgerinitiatief van Riek Bakker en sprak de wens
uit dat de Algeracorridor in dit plan wordt
meegenomen. Een goede ontsluiting van de waard
is van groot belang. Aan het einde van de
vergadering werd Martijn Spijk bedankt voor zijn
inzet in het bestuur van de FOK. Hij heeft m.i.v.
december een baan in de Alblasserwaard. Er
wordt gezocht naar een nieuwe bestuurder, die zijn
plaats in kan nemen.

Het bestuur van de OKN
wenst u fijne feestdagen
en een succesvol 2017!!!
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
Kijk op de website voor de data evenementen OKN
2017! www.oknederlek.nl

