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Aanwezig namens de trekkingsgebieden en ondernemersverenigingen: Arie van Sinttruije, 

Frank Somers, Hans van Dijk, Jim Koster, Joke Kaptein, Jurgen Kok, Koen Noordergraaf, Linda 

Verweij,  Peter Domburg, Malou Min, Alie Kersbergen, Tom Zwanenburg, Renske van Dam, 

Sander Vermeulen, Sandra Rutjes, Hans Verkaik, Barteld Dijkman, Ruud Langerak, René 

Nauta, Hans Vonk (totaal 20 personen) 

 

Namens Ons Fonds aanwezig: Cees van Uunen, Ernst van Waveren, Felix van Pelt, Henri 

Stolwijk, Monique van Doorn, Nelis Visscher, Gerda Kastelein (totaal 7 personen) 

 

Inleiding  

Voorzitter van Ons Fonds Felix van Pelt vertelt over de achtergrond en doelstelling van het 

ondernemersfonds.  Er zijn op dit moment zeven verenigingen opgericht. Met bedrijventerrein 

Reeuwijkse Poort is het bestuur in gesprek en Joke Kaptein probeert de drie dorpskernen 

Waarder, Driebruggen en Nieuwerbrug bij elkaar te brengen. 

 

Er is nagedacht over hoe we alle bestaande en nieuwe organisaties bij elkaar brengen. 

Daarvoor is het OndernemersPlatform Bodegraven-Reeuwijk (OPB-R)opgezet. Henri Stolwijk 

vertelt er meer over tijdens zijn presentatie van het communicatieplan dat hij hiervoor heeft 

opgezet.  

 

Op 4 maart jl. kreeg Ons Fonds de gelegenheid om zich te presenteren tijdens een 

raadscommissievergadering. Dit heeft duidelijk een positieve indruk achtergelaten bij de - 

eerder -sceptische raadsleden. Er was echter te weinig tijd om vragen te beantwoorden. Ons 

Fonds heeft de raad daarom uitgenodigd voor een bijeenkomst op 23 september a.s., 

aangezien zij ons moet helpen om te continuïteit te waarborgen en volgend jaar positief te 

reageren op de evaluatie van de proefperiode waarin Ons Fonds nog verkeert. 

Het is van daarom van groot belang dat de projectgroepen kunnen laten zien welke 

vooruitgangen er zijn geboekt.   

 

Presentatie communicatie platform door Henri Stolwijk  

Het Platform Ondernemend Bodegraven-Reeuwijk wordt gevormd door mensen uit het fonds 

en de belangenverenigingen die er zijn, plus de trekkingsgebieden en projectgroepen. Er 

komt een DB voor de dagelijkse zaken van Ons fonds, daarnaast zijn er de commissies van de 

projecten. De commissievoorzitters worden lid van het AB van het platform. Een ander aspect 

dat hier meespeelt, is dat de gemeente nog maar één gesprekspartner wil hebben en niet 

met meerdere partijen om de tafel gaat.  

 

Ons Fonds beschikt helaas niet over een up to date adressenlijst. Om de leden van de 

trekkingsgebieden te benaderen moeten we wel weten waar ze zitten. De gemeente wil 

daar geen medewerking aan verlenen, met alle gevolgen van dien… Middels advertenties 

en het versturen van registratieformulieren proberen we die 2400 adressen bij elkaar te 

schrapen. Dat verloopt erg moeizaam. Binnenkort wordt daarom opnieuw een stevig 

gesprek gevoerd met de gemeente. 

 

Er zijn diverse zaken die je binnen de eigen vereniging van het trekkingsgebied kunt regelen, 

maar er zijn ook projectgroepen gevormd die belangen kunnen bundelen. Onder het motto 

‘Samenwerking waar het kan, op eigen kracht waar het moet’ kunnen we daadkrachtiger 

optreden richting overheid en efficiënter én kostenbesparend werken. Denk aan bundeling 

van aanvragen en opdrachten voor camerabewaking en beveiliging, ruimtelijke ordening 

waarvoor deskundigheid wordt ingehuurd, etc… Wellicht is er zelfs subsidie te verkrijgen 

omdat we optreden namens meerdere gebieden. Besturen van de trekkingsgebieden 

bepalen echter zelf of ze daaraan meewerken en beheren elk hun eigen pot. Als een gebied 

interesse heeft in een bepaald project dan leveren ze daarvoor een commissielid aan. 
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Om al die ondernemers bij elkaar te brengen en eenduidig te communiceren, is een offline 

website opgezet: een eendrachtige presentatie van ondernemend Bodegraven- Reeuwijk. 

Alle verenigingen van de trekkingsgebieden, de projectgroepen én de bestaande 

ondernemersverenigingen hebben er een plek op gekregen.  

 

De nieuwe website ‘hangt’ voor de oude. Het is echter wel de bedoeling dat die gevuld 

wordt met informatie en verslagen etc. zodat het fonds meer gaat leven. Het hoeft niet, 

maar wil je draagvlak creëren dan is het aan te raden om de site te vullen. Besturen krijgen 

hiervoor hun eigen inlogcode. We hebben tot het eind van het jaar 6 ton om uit te geven, 

we kunnen nu een manier van werken vinden waar iedereen beter wordt. Doen we dat niet 

dan is over anderhalf jaar alles weg. Help daarom mee om dit project van de grond te tillen. 

 

- Stand van zaken financiën door Ernst van Waveren 

Een pagina uit de jaarrekening wordt door Ernst toegelicht, deze gaat over de 

trekkingsgebieden. Het ontvangen subsidiebedrag van de gemeente is lager uitgevallen. 

Dat heeft te maken met waardevermindering van het onroerend goed. Het bedrag dat de 

Miereakker te besteden heeft was laag, maar wordt hoger omdat alleen de grondwaarde 

was gewaardeerd. Het OZB-bedrag dat de gemeente aan onroerend goed heeft 

binnengebracht, is door het fonds gebruikt voor opstartkosten. Op dit moment staat er € 

400.000, - op de bank. De gemeente betaalt de subsidie uit in drie termijnen. 

 

Alle trekkingsgebieden betalen nu 6% voor algemene kosten (communicatie, inhuren 

secretariaat, vergaderkosten en het inhuren van professionals etc.). Dat is te weinig als we 

nog meer willen professionaliseren. Ernst maakt een begroting van de kosten en komt hier 

later op terug. 

 

Alle facturen die de trekkingsgebieden indienen moeten aan ons fonds worden gericht. Ons 

Fonds kan de btw terugvorderen. Ons Fonds is verplicht om aanvragen en facturen te 

toetsen op draagvlak van de vereniging. Daarom moeten die door twee bestuursleden van 

het trekkingsgebied worden ondertekend.  

 

Presentatie diverse commissies en doelstellingen commissies  

Jurgen Kok vertelt dat hij het project Bewegwijzering heeft opgepakt. Alle oude borden in 

Bodegraven zijn verwijderd, nieuwe (digitale) borden volgen. Reeuwijk wil aanhaken. 

 

. Cees van Uunen over revitalisering en camerabeveiliging 

Vanuit de oude commissies KVO Broekvelden en Groote Wetering is dit project opgezet, 

Zoutman is aangehaakt. Dankzij het fonds was er nu de mogelijkheid om e.e.a. op te pakken 

en te combineren met de revitalisering van Broekvelden en Groote Wetering en het nieuwe 

parkeerbeleid (betaald parkeren).  

Het doel is nu aanleg van camerabewaking op alle industrieterreinen en in alle 

winkelgebieden. Momenteel wordt er een onafhankelijk rapport geschreven omdat de 

gemeente weerstand biedt tegen de komst van camera’s. Er is een mogelijkheid om subsidie 

te verkrijgen en er is een bestek geschreven (wordt op de website gezet) voor alle 

industrieterreinen voor aanleg en beheer van camera’s tot aan het pand zelf. Het betaald 

parkeren wordt er ook op aangesloten en bedrijven kunnen hun eigen systeem erop 

aansluiten. Een drietal bedrijven heeft (gemeentebreed en voor alle terreinen) een offerte 

voor camerabewaking en beveiliging uitgebracht. De BBD heeft de voorkeur voor de 

beveiliging vanwege het feit dat veel bedrijven er al mee samenwerken en het een lokaal 

bedrijf is.  

 

Een en ander raakt ook de KVO, wellicht zou er daarom een commissie KVO moeten komen 

om de bestaande KVO’s over te nemen.  
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. Commissie Glasvezel door Nelis Visscher 

Binnen 5 tot 7 jaar zou er binnen de hele gemeente (ook bij woningen en in het 

buitengebied) glasvezel moeten liggen. Waarder, Reeuwijk-Dorp, Bodegraven, Rijnhoek 

hebben het al. 

Op dit moment is niet duidelijk waar er wel en waar er geen kabels liggen. Verschillende 

providers hebben al kasten staan, maar hebben dit niet gemeld op de Kliclijn. Kabelaars 

leggen pas glasvezel aan als er al gegraven is, meestal krijgen ze daarvoor een melding van 

de gemeente. Echter, bij Broekvelden/Groote Wetering is dat niet gebeurd. Rekam is ervoor 

ingeschakeld. De commissie Glasvezel brengt e.e.a. in beeld. Er zijn geen kosten aan 

verbonden, omdat de Rekam de kabel legt en graag abonnementen wil afsluiten. Daarvoor 

hebben ze vijf providers aangesteld.  

 

. Project Duurzaam Ondernemen door Monique van Doorn 

Monique onderzoekt, vanuit de concepten van Footprint CO2 en People Planet en Profit, 

duurzaamheid in relatie tot bedrijventerreinen en wat dit financieel gezien kan opleveren. 

De komende maanden ligt de focus op: projectgroep bemensen, verkennen, draagvlak 

meten en voorstellen maken. Lever daarom vooral ideeën en ambities bij haar aan via 

doorn@mntrx.nl . Het is de bedoeling dat de projectgroep eind van de zomer aan de slag 

kan met een driejarenplan.  

 

. Commissie Centrummanagement door Renske van Dam 

De BOV heeft een centrummanager aangesteld. Reeuwijk heeft er vooralsnog geen 

belangstelling voor. Verschillende kandidaten zijn op gesprek geweest, Kurt Vermeulen 

begint deze week en gaat alle adressen langs. Over drie maanden komt hij met een verslag. 

De BOV stuurt hem aan. De VOKB heeft voor de eerste periode van drie maanden een 

aanvraag bij Ons Fonds gedaan. Het idee erachter is de man in dienst te nemen zonder de 

gemeente nodig te hebben. Dan een plan uit te rollen en vervolgens de gemeente weer in 

te schakelen. Als de VOKB met een goed plan komt en duidelijk is dat het 

centrummanagement algemeen nut heeft, dan is de gemeente bereid om mee te betalen. 

Ze krijgen echter geen zeggenschap. Feit is dat dit niet zonder het fonds van de grond was 

gekomen. De gemeente heeft al verschillende keren beloftes gedaan, maar is het nooit 

nagekomen. Ze gaan overigens wel geld vrijmaken voor dorpspromotie.  

 

Rondvraag:  

- Moeten we dit vaker doen? Die behoefte blijkt er te zijn. 

- Percentage voor algemene kosten wel of niet verhogen? Besloten wordt eerst een 

concreet voorstel te maken.  

- In de 1e week september komen we weer bij elkaar (datum volgt), ter voorbereiding op de 

bijeenkomst met de raad. Tijdens dit overleg evalueren we wat Ons Fonds de raad voorlegt 

op 23 september a.s.  

- Is het niet handiger om een aanvraag/declaratieformulier op de website te plaatsen? 

Aanvraagformulier staat op de website, deze moet getekend worden door twee 

bestuursleden. De vereniging kan en mag evt. zelf een declaratieformulier op hun gedeelte 

van de site zetten.  

 

Sluiting 

Om 22.05 uur wordt de vergadering afgesloten. Felix bedankt een ieder voor zijn/haar 

aanwezigheid. Er is gelegenheid tot borrelen en napraten bij de bar. 
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