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Verslag bijeenkomst verenigingen van de trekkingsgebieden  

maandag 3 oktober 2016, in Zalencentrum de Brug, aanvang 20.00 uur 

 
Aanwezig namens de verenigingen van de trekkingsgebieden zijn: Nelis Visscher (ROV, Zoutman), Tom 

Zwanenburg (Rijnhoek), Eskild Wikkeling (Glasvezel), Han Koevoets (Rijnkadehaven), Leendert Spijker 

(Rijnkadehaven), Franks Somers (Rvhid), Alie Kersbergen (VOKB), Ko van Daalen (BOV, VOKB), Sandra 

Rutjes (Elf Graven), Hans Vonk (Elf Graven) 

 

Aanwezig namens Ons Fonds: Felix van Pelt (voorzitter), Henri Stolwijk, Rob la Gro (tevens lid van 

Evaluatiecommissie), Gerda Kastelein (notuliste) 

 

Afmelding ontvangen van: Ernst van Waveren, Cees van Uunen, Jim Koster 

 

 
1. Opening door Felix van Pelt  

Felix opent de vergadering om 20.00 uur en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. 

Felix herinnert de aanwezigen aan de raadsvergadering van 5 oktober a.s., waarin het 

evaluatierapport wordt aangeboden. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

-  vergaderschema van 15-09-16 

-  projecten van 15-09-16 

Een nieuw vergaderschema volgt. 

Projecten van 15-09 betreft een overzicht projecten en commissies. Dit overzicht vervalt, 

omdat er ondertussen diverse mutaties zijn verwerkt in het overzicht van 27-09-2016.  

 

3. Verslag vorige bijeenkomst van 06-06-16 

Geen opmerkingen. 

 

4. Communicatie  

Communicatie loopt als een rode draad door deze bijeenkomst. Er zijn geen specifieke 

mededelingen. 

 

5. Stand van zaken financiën 

Geen mededelingen. Na de afronding van de evaluatieperiode volgen de jaarcijfers. 

In het evaluatierapport wordt gesproken over een dorps breed fonds, waarin de 

trekkingsgebieden 15% afdragen aan gemeentebrede initiatieven. Dat is er nog niet door en 

hangt ook af van de voorwaarden die de gemeente eraan stelt. De Evaluatiecommissie 

adviseert om het voorstel voor de dorpsbrede afdracht,  niet voor 2018 in te laten gaan. Er is 

nu een reservebedrag, waarin ook de bijdrage van de gemeente is opgenomen. Als het 

fonds wordt doorgezet, dan denkt men aan een startbedrag van circa € 100.000, - voor het 

algemeen fonds.  

 

6. Evaluatie Ons Fonds 

- inspreekavond woensdag 5 oktober a.s. gemeentehuis 

Tijdens de inspraakavond biedt de Evaluatiecommissie haar rapport aan de gemeenteraad. 

Er is gelegenheid tot inspreken, er zijn presentaties van verschillende verenigingen en 

commissies, verder is er gelegenheid tot vragen stellen door de raadsleden.  

Alle verenigingen en commissies binnen Ons Fonds en het OPBR hebben een e-mail 

ontvangen met daarin een link naar het rapport op de website van Ons Fonds. Bovendien 

staat het rapport ook op de gemeentepagina. 

 

De commissies Duurzaam Ondernemen, Rijnkadehaven en Glasvezel houden een korte 

presentatie. Ko van Daalen voert pleidooi namens de BOV, Frank Somers namens de RvHID. 

Henri Stolwijk houdt een presentatie over het belang van het fonds nu. Tevens schetst hij een 
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beeld van hoe het ondernemersklimaat er in de toekomst uit ziet als het fonds er niet meer 

zou zijn. Er is ook een aantal sprekers aanwezig die niet gelukkig zijn met het fonds. 

- rapport Evaluatiecommissie 

Rob vertelt hoe het rapport tot stand kwam. Alles wat de commissie heeft gedaan, is in het 

rapport vastgelegd. Het onderzoek van de commissie is gebaseerd op het convenant. 

Daarnaast kregen zowel Ons Fonds als de gemeente de mogelijkheid om aanvullende 

vragen te stellen en daar werd gebruik van gemaakt. Bovendien onderzocht de commissie 

of er neveneffecten zijn en hoe een gemeentebreed fonds eruit zou zien. Alle verenigingen 

zijn bezocht, de commissie heeft daarnaast verschillende belanghebbenden gesproken.  

 

De hoofdvraag was: doorgaan / stoppen / doorgaan onder voorwaarde dat… / of:  

het stopt, tenzij… 

Op basis van wat gehoord en gezien is, is nu de aanbeveling: doorgaan onder 

voorwaarden.  

Er zijn twee aandachtspunten: het eerste is dat in een aantal trekkingsgebieden problemen 

zijn door de omvang van het gebied en is er sprake van een onsamenhangend belang.  

Dat komt omdat niet alle trekkingsgebieden homogeen zijn t.o.v. elkaar. Er zijn reeds 

bestaande en net opgerichte verenigingen, waardoor er slechts gedeeltelijke belangen 

gedekt worden.  

Het tweede aandachtspunt is: waar het gemeentebrede fonds voor te gebruiken? Er zijn 

aanbevelingen gedaan waar het schuurt, om het meer geolied te krijgen en hoe het meer 

dimensie krijgt, zoals bij Rijnkadehaven.  

 

Andere aandachtspunten: 

1. Partijen die niet voor het fonds zijn, zoals de LTO. De Evaluatiecommissie is van mening dat 

het probleem opgelost kan worden, want de LTO kan mee in verschillende belangen;  

2. Ondernemers in het buitengebied, waar eerst wel een aantal gezamenlijke projecten 

waren. Uiteindelijk constateerden ze dat ze het niet vlot krijgen en het fonds gaat hen daarin 

niet helpen. Vereniging is opgericht in 2015 en weer opgeheven, wat niet bijdraagt in hun 

belangen. 

 

7. Projecten: 

- Presentatie commissie Rijnkadehaven – Han Koevoets 

Met medewerking van Arcadis is er een plan voor de haven ontwikkeld. Stichting Groene 

Hart en de Provincie betaalden mee, de gemeente betaalde het restant van de kosten.  

Nu is er een nieuw project: de Rijnkadepromenade. De haven is er nu, volgend jaar zomer 

kan er  gebruik van worden gemaakt. Voor de sloepen, waar nu geen ruimte voor is, wordt 

d.m.v. dwarssteigers een sloepenhaven gecreëerd. De promenade moet er sfeervol en 

nautisch uitzien, met o.a. banken, masten, meerpalen en historische (Romeinse) elementen 

die worden teruggebracht in het straatbeeld. De haven en de promenade worden een 

integraal onderdeel van het centrum, een trekker voor het dorp, voor recreanten en de 

horeca. De middenstand profiteert van de omzetgroei.  

De commissie heeft een landschapsarchitect ingehuurd, die vervolgens een plan maakte en 

werd betaald door de BOV/VOKB. Er is geld nodig voor vernieuwing van de straat. De 

provincie geeft niet thuis, verder is men in gesprek met de gemeente, het Rabo Dichtbijfonds 

en zoekt men andere sponsors. Er komt een digitaal reclamebord, waarop ondernemers 

(betaald) hun boodschap kwijt kunnen. De verwachting is dat het plan doorgaat. 

 

Henri geeft als aanwijzing, voor de presentatie tijdens de gemeenteraadsvergadering, dat 

duidelijker naar voren moet komen wat het nut van Ons Fonds binnen dit plan is. Het is een 

prachtig overstijgend project, waar iedereen een warm gevoel bij krijgt. Het VOKB heeft er 

geld ingestoken en duidelijk moet ook zijn dat er geld nodig is om Bodegraven en Reeuwijk 

leuker te maken. Verenigingen kunnen participeren in dit project. 

 

- Presentatie commissie Glasvezel - presentatie – Eskild Wikkeling 
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Het doel van de commissie is om elk pand in de gemeente te voorzien van glasvezel, zowel 

binnen als buiten de bebouwde kom. Wat de netwerkleveranciers betreft: je kiest zelf de 

aanbieder. Om e.e.a. te realiseren, is het belangrijk om samen te werken, de vraag naar 

glasvezel te inventariseren en te bundelen wat de mensen willen. In Reeuwijk wordt de kabel 

nu door Rekam geregeld, in Bodegraven is dat Ziggo. Het overgrote deel van Bodegraven-

Reeuwijk heeft geen glasvezel en duidelijk is geworden dat, als er geen actie wordt 

ondernomen, het er over 10 jaar nog steeds niet is!  

De aanlegkosten van glasvezel vallen onder gemeentelijke lasten. De gemeente staat 

positief tegenover het plan, Eskild is met ze in onderhandeling. 

De Rekam laat weten dat provinciale subsidies voor glasvezel gericht zijn op 

ondernemingsverenigingen. Daarin kan Ons Fonds dus een grote schakel zijn. 

Verder kan Ons Fonds faciliteren bij het opstellen van de subsidieaanvraag voor het 

haalbaarheidsonderzoek. 

 

Henri geeft als advies aan Eskild mee de noodzaak van glasvezel nog duidelijker naar voren 

te halen. Het is een kernoverstijgend project van Ons Fonds, want ook het buitengebied 

heeft glasvezel nodig. Zonder ons Fonds geen glasvezel en zonder glasvezel hebben 

ondernemingen op den duur geen bestaansrecht. Daar moet de gemeente goed van 

doordrongen zijn.  

 

Afgesproken wordt dat de presentaties morgen vóór 10.00 uur worden aangeleverd bij het 

secretariaat. Gerda stuurt ze door naar de gemeente. 

 

Door AB-leden aangemelde projecten – geen mededelingen, komt moeilijk van de grond.  

 

- Ideeën voor nieuwe projecten 

Henri vertelt dat het OCB budget vrijmaakt en aansluit bij RvHID om een professional in te 

huren: Laura van de Klink (v/h KvK, nu VNO/NCW). Zij is gepokt en gemazeld in het bestuurlijk 

circuit en zou bijvoorbeeld kunnen uitzoeken wat de veelbesproken ‘Bodegravenboog’ gaat 

kosten en waar die moet komen. Voor dit soort zaken is het handig om deskundigheid in te 

huren en volgens Nelis kan je dan ook gebruik maken van subsidieregelingen van de 

provincie. 

 

Ko kijkt terug op het project Rijnkadehaven; drie jaar geleden was realisatie ervan een 

utopie… Daarom vindt hij dat je soms gewoon moet zeggen: “We gaan het doen en de 

problemen die we tegenkomen, lossen we op!” De BOV gaat daar nu ook vanuit.  

Hij vindt ook dat er geld uitgetrokken moet worden om de doorvaartverbinding Bodegraven-

Reeuwijk – een wens en plan van Elf Graven - te onderzoeken en als toekomstig project in te 

brengen.  

 

Jim Koster heeft een presentatie over Bruggeakker ingebracht voor de raadsvergadering.  

 

Nelis vertelt dat voor het zonnepanelenproject bedrijven op Zoutman worden 

aangeschreven, daarna volgen andere bedrijven met platte daken. 

 

8. Verenigingen – mededelingen van het bestuur 

- VOKB 

Alie vertelt dat tijdens de voorjaarsvergadering alle aanvragen voor het hele jaar zijn 

gedaan. Het budget voor 2016 is nu op. De detaillisten hebben voor meer geld 

aangevraagd dan er budget was, daarom houdt de VOKB de vinger op de pols om niet in 

de rode cijfers te komen. 

 

- OCB 

Het OCB gaat splitsen, zegt Henri. Het OCB bestond tot voor kort uit vier bedrijventerreinen: 

Broekvelden, Groote Wetering, Rijnhoek en Dronenhoek. Rijnhoek besloot om zelf verder te 

gaan. Zij hebben hun eigen budget. 
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Belangrijkste bestedingen van het OCB zijn: de camerabeveiligingen op de 

bedrijventerreinen en het parkeren op Broekvelden aan banden leggen. 

Het is teleurstellend dat de ledenvergaderingen slecht worden bezocht, de bedrijven op de 

terreinen zijn niet betrokken met lokale aangelegenheden. De afstand is erg groot. Tijdens de 

inspraakavond zal Henri aanvoeren dat er nu geen freeriders meer zijn. Als het fonds wegvalt, 

dan kan je alle bedrijven weer langsgaan om zaken als collectieve camerabeveiliging te 

regelen. Zoals het nu gaat, bespaart het bedrijven geld: Leen Vonk zal minder berekenen en 

de verzekering kost minder. 

 

- Bruggeakker – Reeuwijk 

Jim Koster is afwezig maar laat weten dat Bruggeakker op 9 en 10 december a.s. een 

‘Kerstmarkt’ organiseert. Voor de rest gaat het heel goed met de vereniging, vertelt hij in zijn 

memo.  

 

- Ver. AAR   

Vereniging AAR krijgt geen respons op hun roeping. Er heerst eenzelfde problematiek als op 

Rijnhoek, bedrijven op de Reeuwijkse Poort betalen servicekosten aan de eigenaar van de 

panden. Daarvan wordt alles wat nodig is door de eigenaar geregeld.  

 

- Zoutman 

Commissie Duurzaam Ondernemen is op Zoutman bezig met zonnepanelen. Nu volgt een 

project Ledverlichting en gaan ze de camera’s uitbreiden in het hart van Zoutman. 

De 178 leden krijgen wekelijks bericht over het reilen en zeilen op Zoutman en er is een 

ledenenquête gehouden, waar veel respons op kwam. De maandelijkse netwerkborrel wordt 

goed bezocht. De vereniging bestond al eerder, maar voor de oprichting van het fonds was 

er geen geld om iets te regelen. Nu is dat sterk verbeterd. 

 

- Wierickeland – nieuwe voorzitter 

Ons Fonds is er nog niet in geslaagd om een nieuwe voorzitter te benoemen voor 

Wierickeland. Er is wel een nieuwe bestuurder gevonden. Wierickeland had nog geen goed 

overzicht wat er bij het buitegenbied hoort en wat bij Waarder, Driebruggen en Nieuwerbrug. 

Dat probleem moet eerdaags opgelost zijn.  

 

- Buitengebied – opgeheven 

 

- Elf Graven Reeuwijk  

Sandra vertelt dat nu het seizoen is afgelopen, de vereniging kijkt voor nieuwe plannen. Het 

project Glasvezel heeft in ieder geval hun belangstelling gewekt.  

In het afgelopen jaar heeft de vereniging een recreatiekaart gemaakt. Ze doen ook enorm 

hun best, maar tijdens de ALV hoor je eigenlijk alleen maar veel gemor. Het potje van Elf 

Graven is klein, maar zij kunnen natuurlijk altijd een aanvraag doen uit de grote pot. 

 

9. Rondvraag  

Tom: agendapunt 4 communicatie is niet behandeld. Felix legt uit dat het punt 

communicatie is samengevat onder ‘ideeën voor projecten’(punt 7). Henri constateert dat 

heel veel bedrijven nog steeds zeggen dat ze niets weten, of nog nooit hebben gehoord van 

en over Ons Fonds. Sommigen reageerden zelfs erg agressief tijdens de ALV.  

Het OCB overweegt om een krant uit te brengen, waarin iedereen (opnieuw) wordt 

geïnformeerd. Vervolgens gaan ze iedereen nabellen om lid te worden. De grote bedrijven 

op Broekvelden zijn sowieso niet geïnteresseerd in het fonds. 

 

Ko is er voorstander van om krachten te bundelen voor wat dorpspromotie betreft. 

Dorpspromotie komt bij het fonds vandaan, maar is door de gemeente overgenomen. 

Landal opent binnenkort haar deuren, daarom wil de BOV een promotiefolder uitbrengen 

voor de consument of toerist. Reeuwijk zal dat ongetwijfeld ook doen en het buitengebied 
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heeft daar ook baat bij. Het is dus een gebiedsoverstijgend project. Wat Ko betreft moeten 

we de commissie daarom breed maken onder Ons Fonds.  

 

Han Koevoets memoreert dat het Havenproject tot stand is gekomen door 

netwerkbijeenkomst van Recreatie / Toerisme. Dat kreeg vervolg. Het blijkt nog steeds een 

goede manier om mensen bij elkaar.  

 

Alie vraagt zich af hoe je het voor elkaar krijgt om bedrijven ervan te doordringen om bij een 

gebied aan te sluiten. Immers, ieder bedrijf heeft toch wensen? Je komt ook steeds dezelfde 

mensen tegen. Ze vindt dat je je beter kan richten op de mensen die wél willen en ze bij 

elkaar blijven brengen 

 

10. Volgende vergaderingen – er komt voorstel voor 2017 

 

11. Sluiting  

FP sluit de vergadering om 21.29 uur en bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng. De 

aanwezigen worden uitgenodigd voor een borrel aan de bar. 

 

 


