NIEUWSBRIEF, april 2017

Ledenvergadering OKN
Hoe ziet de OKN eruit in 2020? Hoe ziet de
organisatiestructuur van de ondernemers in de
Krimpenerwaard eruit in 2020? U kunt nu
meedenken en meepraten over die toekomst.
Kom allen naar onze ledenvergadering op
dinsdag 18 april
in het Koetshuis in Krimpen aan de Lek.
Daar is ruimschoots tijd ingeruimd voor dit
onderwerp. Het bestuur is bijzonder benieuwd naar
uw mening en idee hierover. U wordt dan ook allen
van harte en uitdrukkelijk uitgenodigd voor deze
bijeenkomst.!!!!
Na de vergadering volgt een presentatie van
advocaat Ies Biemond, die u de belangrijkste
gevolgen voor de wet werk en zekerheid
presenteert en u voorziet van praktische tips.

Politiek café: Bereikbaarheid K'waard
blijft verhaal van de lange adem
Uit het Kontact:
Nieuwjaarsbijeenkomst OKN
Op vrijdag 20 januari waren wij te gast in het
Koetshuis voor de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst
van de OKN. Namens de gemeente waren
burgemeester Roel Cazemier en wethouder Dilia
Blok aanwezig. Na de gebruikelijke speeches en
een toast op het nieuwe jaar werd genoten van
lekkere spijzen in een goed gezelschap!

KRIMPENERWAARD • Een definitieve,
grondige aanpak van het
bereikbaarheidsprobleem van de WestKrimpenerwaard blijft een kwestie van
geduld.
Die conclusie kon getrokken worden tijdens het
Politiek Café, dat de VVD-afdelingen
Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel
woensdagavond organiseerden in de grote zaal
van Amicitia in Lekkerkerk.
Signaal
"Dat de beide gemeenteraden gezamenlijk gaan
optrekken om de bereikbaarheid van de waard
te vergroten, is in ieder geval een belangrijk
signaal", vond Barbara Visser, Tweede Kamerlid
namens de VVD en nummer 7 op de landelijke
kandidatenlijst van de liberalen. "Ook is het goed
dat ondernemers en inwoners daarin
anticiperen. Maar om tot een besluit te komen is
overeenstemming nodig tussen meerdere
partijen. Dat is een proces dat tijd en
zorgvuldigheid vergt

Ondertussen ondervindt het verkeer dat de
Krimpenerwaard in en uit wil rijden al tientallen
jaren grote hinder en zijn forse files aan de orde
van de dag. De Algerabrug staat in de kopgroep
van ernstige verkeersknelpunten op N-wegen.
Bij het uitblijven van maatregelen wordt de druk
alleen nog maar groter.
Transportondernemer en bestuurslid van
Krimpenerwaard Onderneemt Arjen Prins liet
tijdens zijn presentatie zien dat de infrastructuur
van de Krimpenerwaard anno 2017 nog sterk
lijkt op die van 1960, terwijl het autobezit en de
bedrijvigheid enorm zijn toegenomen.

Participatieproces Strategische Visie
Krimpenerwaard

Op dinsdag 11 april wordt het rapport over de
Strategische Visie Krimpenerwaard aangeboden
aan de gemeenten en de voorzitter van de
Ondernemerskringen Krimpenerwaard. Dit vindt
plaats in het Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek.
Uiteraard is dit een onderwerp dat ook op onze
ledenvergadering besproken gaat worden.
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"Het is zaak dat er snel een goede oplossing
komt. Temeer ook omdat de Krimpenerwaard
qua geografische ligging een centrale plek
inneemt in de Randstad. Er liggen enorme
kansen op het gebied van economie, recreatie
en toerisme, maar dan moet je wel op een
goede manier het gebied in en uit kunnen
komen. Lukt dat niet dan worden we straks een
uniek open luchtmuseum. Uniek in die zin dat
het er wél is, maar je het niet kunt bereiken."
Ontgroening
Ook Leander Hepp (werkzaam bij Transport &
Logistiek Nederland) en Gert-Jan Ruit (retailer in
Lekkerkerk en lid van het Economisch Platform
Krimpenerwaard) schetsten heden en toekomst
van de Krimpenerwaard. "De moeizame
bereikbaarheid van ons gebied heeft meerdere
consequenties", aldus Ruit. "Eén daarvan is het
vertrek van jonge mensen naar de andere kant
van de Algerabrug. Zij hebben geen zin om elke
dag in de file te staan naar hun werk en terug.
Die 'ontgroening' heeft consequenties voor de
leefbaarheid in de kernen en voor de
ondernemers hier. "
VVD-gedeputeerde Floor Vermeulen erkende de
problemen en de wil om er wat aan te doen. "De
VVD heeft verbetering van de infrastructuur
hoog op de agenda staan. Maar dat geldt niet
voor alle partijen. De urgentie vanuit de
Krimpenerwaard is me duidelijk. Ook ik wil een
goede oplossing, maar ik weet ook dat daar tijd
voor nodig is. Hoeveel tijd? Daar kan ik geen
uitspraak over doen."

Donderdag 30 maart was het alweer tijd voor de 1
ledenvergadering van de OK Krimpenerwaard. Dit
maal in het Dorpshuis in Gouderak. Namens de
beide gemeenten waren de wethouders Vente en
Oosterwijk aanwezig. Verschillende onderwerpen
kwamen aan de orde, waaronder de evaluatie van
de Waardborrel, de Strategische Visie
Krimpenerwaard, Economisch Platform
Krimpenerwaard en infrastructuur.

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

