NIEUWSBRIEF, maart 2016

Wijnproeverij na Ledenvergadering
Het speerpunt van onze vereniging voor 2016 is
het werven van nieuwe leden. Daar hebben we
ook uw hulp hard bij nodig. Om het nuttige met het
aangename te verenigen organiseren wij onze
ledenvergadering niet op 21 april, maar op
woensdag 11 mei met aansluitend een
wijnproeverij. Wij vragen u om hier een collega
ondernemer mee naartoe te nemen, die nog geen
lid is van onze vereniging. Op deze wijze kan hij/zij
kennismaken met onze club en zelf ervaren hoe
nuttig en gezellig het lidmaatschap van de OKN is.
Wel fijn als u zich opgeeft, dan houden we
rekening met het aantal flessen wijn dat moet
worden ingekocht en het aantal plaatsen is
beperkt.
De agenda en stukken kunt u zoals gebruikelijk is
weer
opvragen
bij
het
secretariaat:
OKNederlek@live.nl

Voorzitter Arjen Prins

Wethouder Jan Vente

Nieuwjaarsbijeenkomst 2016
Het was goed toeven in Amicitia tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst. Naast heerlijk eten en
drinken werd er geluisterd naar Diederick Kooij,
een jonge pianist die zorgde voor aangename
achtergrondmuziek. Vanuit de gemeente waren
burgemeester Bruinsma en de wethouders Dilia
Blok, Jan Vente en Pieter Neven aanwezig. Na de
traditionele speech van voorzitter Arjen Prins (zie
hieronder) wenste ook Jan Vente de ondernemers
uit Lekkerkerk en Krimpen aan de Lek een
succesvol 2026.

Burgemeester Bruinsma

Dames en heren,
Ik wil u van harte welkom heten op deze
nieuwjaarsbijeenkomst van uw ondernemerskring.
Ook een bijzonder woord van welkom aan de
burgemeester en de wethouders. Bij het
Terugblikken op 2015 zijn er een paar dingen die
me meteen te binnen schieten: De vorming van de
nieuwe gemeente Krimpenerwaard die in haar
volle omvang gestalte heeft gekregen. De virtuele
gemeente K5 is nu een werkelijke gemeente
Krimpenerwaard (nog even min 1) geworden.

Ook de Waardborrel was dit jaar weer heel strak
georganiseerd en zeer interessant met daarbij een
spreker die een voorbeeld van positief denken gaf
waar we allemaal ons voordeel mee kunnen doen.
Ook ons uitje was er weer een waar we nog
herhaaldelijk aan terug zullen denken, al kan ik
daar niet over meepraten omdat ik daar helaas niet
bij kon zijn.
En natuurlijk de verschillende vergaderingen waar
we o.a. stil hebben gestaan bij de ontwikkelingen
binnen onze vereniging, maar waar ook de positie
van de ondernemers binnen de nieuwe gemeente
en de plaats van onze vereniging aan de orde zijn
gekomen.
Kortom datgene waarvoor u lid bent van onze club
is ook dit jaar de revue gepasseerd. Met elkaar van
gedachte wisselen over veranderingen,
ontwikkelingen en ook het leuke en aangename
niet vergeten.
En juist dat brengt me op het volgende:
2015 is een jaar geweest waarbij we geen enkel
nieuw lid hebben kunnen verwelkomen in onze
vereniging. En dat is toch jammer. Dit hebben we
nog niet vaak meegemaakt. Ik stel dan ook voor
om voor het komend jaar toch meer met elkaar te
bedenken hoe we ook nieuwe leden kunnen
aantrekken. Er wordt binnen het bestuur al over
nagedacht om bijvoorbeeld de komende ALV te
combineren met een wijnproeverij. Ieder lid wordt
de gelegenheid gegeven om een potentieel nieuw
lid als introducee mee te nemen. Deze kan dan
meteen (al of niet onder invloed) aan het einde van
de avond lid gemaakt worden.
Overigens moet ik hier ook nog vermelden dat het
leuk is om bij bedrijven van onze leden op bezoek
te gaan, zo was de ALV die we hielden bij Ruit en
CO niet alleen bijzonder vanwege de nieuwe zaak,
maar ook vanwege de bijzonder plek zo midden in
de winkel. Erg leuk, ik zou u dan ook willen vragen
wie dit jaar zijn bedrijf beschikbaar wil stellen voor
de 2e ALV in het najaar.
Goed, dan vooruit naar 2016.
Dit jaar staat wat het bestuur betreft in het teken
van: door na de crisis. Hoe gaan we verder in een
veranderende samenleving, in een veranderende
gemeente en met veranderende principes. Kunnen
we nog op de oude vertrouwde wijze blijven
werken of moeten we het echt anders gaan doen.
Binnen de Krimpenerwaard heeft Nederlek nog
steeds een eigen plek. De bedrijven die we binnen
onze kernen zien zijn vaak hoog gespecialiseerd
binnen hun segment of hebben een specialistische
plek binnen de Krimpenerwaard of andere regio. Er
werken hier veel mensen die op de een of andere
manier te maken hebben met de locatie van
Nederlek t.o.v. de randstad, de haven of binnen de
Krimpenerwaard, Nederland of de wereld. Juist
deze positie is van groot belang naar de toekomst
toe. Hoe kunnen we die blijven behouden en zelfs
meer gebruiken. We zien dit zowel binnen de
maakindustrie (waar we best wat van hebben) als
binnen de dienstverlenende bedrijven.
Veel werk, dienstverlening, maar ook producten
gaan naar buiten de Krimpenerwaard of moeten
van buiten de Krimpenerwaard worden
aangetrokken. Het afzetgebied van de
Krimpenerwaard is echt te klein voor die bedrijven
en dat wordt naar de toekomst steeds belangrijker.
Daarin is al veel veranderd maar zal ook nog
steeds veel blijven veranderen. Voor anderen is

het juist belangrijk dat de focus op het gebied in de
waard zelf blijft liggen. En juist deze combinatie
geeft onze bedrijven en onze vereniging haar
kleur. Veel bedrijven zijn daardoor ook weer
afhankelijk van elkaar. Deze combinatie van
factoren in de juiste verhouding in stand houden
wordt steeds lastiger, maar moet naar de toekomst
wel blijven bestaan. Niet alleen voor onze
bedrijven maar ook voor de inwoners en
werknemers die daardoor werk vinden op korte
afstand.
We kennen allemaal de speerpunten van onze
vereniging en die blijven we dan ook van harte
over het voetlicht brengen.
Met een nieuwe gemeente Krimpenerwaard
kunnen we dat ook doen met meer kracht dan die
van alleen onze eigen kern. De kracht van de
Krimpenerwaard voor het realiseren van deze
doelstellingen is dan ook ontegenzeggelijk. Sterker
nog, zou het voor een aantal andere bedrijven in
andere kernen van de Krimpenerwaard ook niet
gelden?
Misschien dat we daar elkaar nog meer kunnen
vinden en de krachten nog meer kunnen bundelen.
Voor 2016 is dit al een doelstelling op zich.
Hierin is de gemeente van groot belang. Juist zij
kan hierin een bindende factor zijn. Maar ook een
versterkende factor voor de accenten die nu al
aanwezig zijn in de verschillende kernen. Het
versterken van accenten op kernen die van nature
daar nu al om vragen en daarmee het optimaal
stimuleren van de bedrijvigheid binnen die kernen
om tot maximale bloei te komen. Onze dna kennen
we zelf al wel, maar ook bekendheid bij de
gemeente is belangrijk.
Wij kijken naar het westen, maar verliezen
ondertussen de andere windrichtingen niet uit het
oog. We willen dat graag blijven doen en hopen
dat we daar ook de mogelijkheid voor houden. Of
het nu gaat om toerisme, industrie, horeca,
dienstverlening of andere soorten bedrijven
en………of het nu gaat om wonen, recreëren of
werken.
Het afgelopen jaar stemt ons bijzonder positief
over de vraag of onze gemeente de signalen ook
hoort. Juist de contacten met de gemeente het
afgelopen jaar zijn bijzonder goed te noemen.
B&W heeft intensief de moeite genomen om ons te
leren kennen. In de verschillende vergaderingen
en overleggen is ruimhartig kennis genomen van
elkaars inzichten. De contacten met de
accountmanagers voor de bedrijven zijn goed en
komen snel tot stand. Hetzelfde kan gezegd
worden over de contacten met onze wethouders.
Benaderbaarheid van de gemeente voor bedrijven
is belangrijk. Juist om snel en effectief te
schakelen is direct contact van groot belang.
Hierin ligt naast de eerder genoemde zaken voor
het komende jaar de uitdaging. Zijn we in staat om
weer een stapje te zetten in het realiseren van
onze doelstellingen binnen een veranderende
wereld en kunnen we dat samen met de gemeente
verwezenlijken. Voor mij persoonlijk is dit na de
ervaringen van afgelopen jaar geen vraag, meer
de wijze waarop we dat effectief gestalte gaan
geven is de uitdaging. Kunnen we dit snel, effectief
en met korte klappen doen.
Net als vorig jaar wil ik dan ook zeggen:

Het blijft een uitdagend, maar vooral ook
interessant jaar, ik wens u en de uwen dan ook het
allerbeste voor 2016.
Dank voor uw aandacht!

Reacties op deze Nieuwsbrief
Reacties op deze Nieuwsbrief, suggesties voor
activiteiten of mededelingen kunnen worden
gestuurd aan het secretariaat:

Ondernemerskringen Krimpenerwaard

E-mail: oknederlek@live.nl
of postadres:
OKN
P/a Schuwacht 84
2941 EG Lekkerkerk

Binnen de OKKrimpenerwaar wordt inmiddels na
het succes van de Waardborrel en het lanceren
van de nieuwe website druk nagedacht over het
vormgeven van o.a. het overleg met de gemeente.
Er is in diverse overleggen inmiddels gesproken
over het economisch platform en het ziet eruit dat
dit orgaan gestalte gaat krijgen. Juist omdat de
gemeente dit platform tot nu toe redelijk vormvrij
heeft ingezet is het nog zoeken naar de juiste
invulling en bemanning ervan. De OKK’waard heeft
diverse keren overleg gehad over dit onderwerp en
heeft in de gesprekken met de gemeente ook
aangegeven graag betrokken te worden bij het
vormen hiervan. Inmiddels begint dit in een
eindstadium te komen en het ziet ernaar uit dat er
een goed platform gaat ontstaan. Wel is het nog
even afwachten op de definitieve vorm en inhoud.
Verder heeft de OKK’waard haar uiterste best
gedaan om de afsluiting van de Algereabrug in de
zomer te voorkomen c.q. op een voor de
ondernemers minder ingrijpende wijze te laten
plaatsvinden. Helaas moeten we hier constateren
dat er wel geluisterd wordt naar de ondernemers
maar dat de gemeente Krimpen toch een andere
keuze heeft gemaakt.

Ontwerp Legger Primaire waterkeringen
Het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard heeft de breedte van het talud
i.v.m. de veiligheid verbreedt. De OKN heeft
namens haar leden bezwaar aangetekend en in
overleg met de Stichting Bedrijfsadvies haar
zienswijze over de legger ingediend. Bestaande
gebouwen staan nu op een gebied met een
dubbele
bestemming:
bedrijventerrein
en
waterkering. Dit kan gevolgen hebben voor de
toekomstige vergunningaanvragen. Het antwoord
van het Hoogheemraadschap op onze zienswijze
staat op de website, met een verwijzing naar de
geldende regels/keur.

Activiteitenoverzicht 2016
Noteert u de volgende data vast in uw agenda!‘
11 mei
Ledenvergadering
22 september Jaarlijkse
excursie
naar
Haarzuylen (i.p.v. 15 september!)
e
8 november
2 ledenvergadering bij Rabobank

Uit de Media:

Werkbezoek
Krimpenerwaard
Door Frits Paymans op 08 februari 2016

Op uitnodiging van de VVD Krimpenerwaard
heeft de Statenfractie op 26 januari 2016 een
bezoek gebracht aan de Krimpenerwaard. Het
werkbezoek stond in het teken van de
bereikbaarheid en
doorstromingsproblematiek, waar de

Krimpenerwaard op diverse locaties mee te
kampen heeft.

De middag begon met een bezoek aan de
twee maanden geleden gerenoveerde rotonde
in de N210 bij Bergambacht, waarbij de
veiligheid het nodige te wensen overlaat. “De
situatie is erg onlogisch en chaotisch”,
verzuchtte Frits Paymans.

Vervolgens heeft de fractie een kijkje
genomen bij een van de vele
transportbedrijven die de Krimpenerwaard
kent, Transportbedrijf Koolwijk. Naast de
indrukwekkende logistieke operaties van het
bedrijf, heeft de fractie kennis kunnen nemen
van de consequenties van bouwen op sompige
veengrond. De onderheide gebouwen toornen
hoog uit boven de zwaar verzakte
wegenstructuur op het industrieterrein. De
laadplaatsen zijn nauwelijks meer bereikbaar
door het hoogteverschil met de openbare
weg. Daarbij komt ook nog dat de te smalle
wegen die uitmonden op de slecht
functionerende rotonde niet bijdragen op een
goede bereikbaarheid van van Koolwijk en
andere gebruikers van het industrieterrein. De
afwijkende regels en verkeersstromen van
fietsers en voetgangers leiden niet alleen tot
het opstropen van het verkeer aan alle vier de
zijden, maar ook tot verwarring en verkeerd
gebruik van de voorrangsregels. Het is als het
ware wachten op het eerste ongeluk.

Een ander verkeersknooppunt betrof de
ontsluiting van Stolwijk met één rotonde in de
gerenoveerde N207. De Statenfractie kon
kennisnemen van de beperkte bereikbaarheid
en het gebrek aan alternatieve ontsluitingen.
Hier was ook duidelijk de veiligheidssituatie
van het Dorp bij calamiteiten in het geding.
De plaatselijke fractie nam het bezoek mee
naar de Hortensialaan in Stolwijk, alwaar men
in het verlengde van deze laan mogelijkheden
aangaf voor een tweede ontsluiting door
middel van een rotonde op de N207. Naast de
geconstateerde veiligheidssituatie zou een
tweede rotonde ook de bereikbaarheid van
Stolwijk aanzienlijk verbeteren.

De VVD Krimpenerwaard had in de avond een
discussiebijeenkomst georganiseerd over de
ontsluiting van de hele Krimpenerwaard. De

dagvoorzitter Connie van Dorst, voorzitter
VVD Krimpenerwaard, opende de bijeenkomst,
waarna Ruud van der Wilt, raadslid, een
introductie gaf over de
bereikbaarheidsproblematiek die de
Krimpenerwaard kent. Het grootste knelpunt
is nog altijd de Algera brug, daar waren alle
aanwezigen het zonder discussie over eens.
Verschillende ondernemers, inwoners en
andere betrokkenen konden hun mening
geven en vragen stellen aan de Statenleden.
Ondernemerskringen Krimpenerwaard (OK)
benadrukte de noodzaak van een tweede
ontsluiting om de economische schade voor
de ondernemers terug te dringen.
De avond eindigde, na een mooie
discussie/vragenronde, met het voorstel van
raadslid Mirjam Verduijn om in samenwerking
met de heer Prins van de
ondernemersvereniging FOK, de VVD
gemeenteraadsfracties van de
Krimpenerwaard en Krimpen aan de IJssel een
motie op te stellen en in te dienen bij de
gemeenteraad, opdat er na deze avond
daadwerkelijk actie ondernomen gaat worden
om tot een oplossing te komen omtrent de
verkeersproblemen bij de Algera brug en een
betere ontsluiting van de Krimpenerwaard. De
Statenfractie van de VVD heeft toegezegd
deze na aanvaarding bij de provincie onder de
aandacht te brengen, zodra het
gemeentebestuur het provinciebestuur
hiervan in kennis heeft gesteld. Wijzer dan
voorheen keerden de statenleden huiswaarts
op een tijdstip dat verkeersproblemen zich
niet meer voordeden.

