Stichting Ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk
h.o. Ons Fonds
Verslag bijeenkomst verenigingen van de trekkingsgebieden
maandag 1 februari 2016, Bij Everts, aanvang 20.00 uur
Aanwezig namens de trekkingsgebieden, projectgroepen en ondernemersverenigingen zijn:
Jim Koster (Bruggeakker), Frank van Leeuwen (Comm. Duurzaam), Karin Muller (Ond.prijs Midd-Holland),
Jan Dirk van Bennekum (Zoutman, Ver. AAR), Jac. Verkleij (OCB Broekvelden), Hans Vonk ( Elf Graven),
Sandra Rutjes (Elf Graven), Ko van Daalen (BOV), Alie Kersbergen (VOKB), Tom Zwanenburg (OCB
Rijnhoek), Jaap Brouwer (Waterrecreatie Nederland), Robin Kersbergen (presentatie VOKB)
Afmelding ontvangen van: Linda Verweij, Marko de Jong, Monique van Doorn, Joke Kaptein, Johan
van Eijk (mogelijk later), Ernst van Waveren
Aanwezig namens Ons Fonds:
Felix van Pelt (voorzitter), Henri Stolwijk, Cees van Uunen, Rob la Gro, Gerda Kastelein (notuliste)

1. Opening door Felix van Pelt
Felix opent de vergadering om 20.07 uur.
2. Mededelingen
FP sprak vandaag Joke Kaptein (voorzitter Wierickeland), zij verzoekt – wegens ernstige
gezondheidsproblemen, uit te zien naar een nieuwe voorzitter.
Er blijkt enige verwarring m.b.t. de uitnodiging voor deze bijeenkomst. De avond is specifiek
bedoeld voor de trekkingsgebieden. Alleen de voorzitters en secretarissen hebben een
uitnodiging ontvangen, daarin stond vermeld dat medebestuursleden eveneens welkom zijn.
De commissies zijn uitgenodigd om evt. uitleg te geven over hun projecten.
Ver. Buitengebied heeft zich eind december opgeheven, wegens het uiteindelijk ontbreken
van gemeenschappelijke doelen. Het Buitengebied heeft, samen met de agrariërs en sport,
een aparte status binnen het fonds. Dit is in het convenant met de gemeente zo vastgelegd.
Er zijn meerdere pogingen ondernomen om tot een andere oplossing te komen, echter
tevergeefs. Er blijven nu zeven verenigingen over, waarvan alleen Wierickeland vanavond
niet is vertegenwoordigd.
Jac. Verkleij heeft via een e-mail gevraagd om aandacht te besteden aan de te kleine
brandbluscapaciteit op Broekvelden. Tijdens een brand bij Interchicken speelde het
probleem al en een inspecteur van de brandverzekering stelde het eveneens aan de kaak.
Vervolgens is er discussie over gevoerd met de gemeente en nu blijkt dat de kwestie niet is
aangepakt bij de revitalisering. Dit moet echter opgelost worden.
Cees van Uunen begrijpt er niets van, want de KVO-schouw heeft al plaatsgevonden en de
brandweer maakte er geen opmerkingen over. Cees en Jan Dirk van Bennekum nemen dit
punt daarom mee in hun KVO-overleg.
Ko van Daalen heeft het geval met de brandweer besproken tijdens hun KVO- traject. Zij
vertelden dat een standaardprocedure wordt dat er een wateraanhanger achter de
brandweerwagen aan rijdt. Op Rijnhoek zou het probleem overigens opgelost zijn en
Zoutman heeft brandweerinlaatplaatsen, maar of dat afdoende is?
3. Verslag vorige bijeenkomst van 16-11-15
Algemene opmerking: goed verslag!
4. Communicatie
Nu Ons Fonds twee jaar actief is, zijn we in de evaluatiefase beland. Henri Stolwijk vertelt dat
het doel van deze avond is om de aandacht te vestigen van de noodzaak om projecten
van de grond te tillen. Enkele trekkingsgebieden krijgen dat voor elkaar en blijken daar ook
succesvol in. Het moeten er echter meer worden dan de twaalf die er nu zijn, willen we het
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fonds behouden. Henri heeft een notitie (bedoeld praatstuk) geschreven, deze wordt in het
komende db-overleg behandeld en daarna verspreid onder de verenigingen.
5. Stand van zaken financiën
- jaaroverzicht
Penningmeester Ernst van Waveren laat zich bij monde van FP verontschuldigen voor zijn
afwezigheid. In september is tijdens het overleg met de trekkingsgebieden de stand van
zaken al besproken. Het jaaroverzicht van 2015 zal, in overleg met de penningmeester, zo
spoedig mogelijk worden verstrekt.
6. Evaluatie Ons Fonds
In het convenant is vastgelegd dat er een driehoofdige evaluatiecommissie wordt
samengesteld: t.w. één persoon vanuit Ons Fonds, één vanuit de gemeente en een
onafhankelijk voorzitter (welke zowel door Ons Fonds, als de gemeente wordt erkend.
Namens Ons Fonds is dat Rob La Gro, namens de gemeente Sander van Alten. Diverse
namen zijn aangedragen voor de onafhankelijk voorzitter en daaruit is Jan Oostveen
gekozen. Deze week vindt het eerste gesprek plaats, hierover hoort u binnenkort meer.
7. Termijnplanning projecten
In oktober zijn de termijnplanninglijsten voor projecten rondgestuurd, deze worden gebruikt
voor de evaluatie van Ons Fonds. Ontvangen zijn de planningen van: VOKB, Elf Graven,
Bruggeakker en Zoutman. Linda Verweij van Ver. AAR liet eerder weten dat zij de
termijnplanning niet kunnen invullen, omdat er geen enkele belangstelling blijkt te zijn voor
het fonds. Het OCB heeft de termijnplanning klaar, maar is deze is nog niet ingeleverd.
Wierickeland heeft niets ingeleverd en het Buitengebied ook niet.
Jim Koster is van mening dat in de evaluatie het belang van grote algehele doelen moet
worden meegenomen. Rob La Gro bevestigt dat dit een onderdeel van de evaluatie is en
dat het draagvlak van het fonds wordt onderzocht.
Frank van Leeuwen meldt namens de commissie Duurzaam Ondernemen dat de eerste
aanmeldingen binnen zijn voor het project van de zonnepanelen. Ook daar zitten algemene
kosten in.
- VOKB
De presentatie van het VOKB laat zien welke successen zij de afgelopen periode boekten en
welke wensen er nog op het lijstje staan. Alie Kersbergen licht toe dat het VOKB behoorlijk
georganiseerd is: iedere detaillist sluit zich aan, registreert zich en steunt het VOKB. Samen
met de BOV zijn diverse projecten van de grond gekomen, wat onmogelijk was zonder de
steun van Ons Fonds. Naast het inhuren van de centrummanager is de aanschaf van de
feestverlichting de grootste kostenpost (en voorlopig blijft dat ook zo). Voor het VOKB is er
nog veel werk te verzetten voor een mooie winkelbeleving. Ze zoeken daarom de
‘wouwfactor’ en gaan de leegstand van winkels te lijf. Verder zijn er diverse winkeliersacties in
alle delen van het dorp geweest, werd de Sinterklaasintocht georganiseerd en kregen alle
winkeliers een kerstboom voor de deur. Dit alles om zoveel mogelijk de sfeer en koopkracht te
verbeteren.
De termijnplanning laat zien dat budget van 2014 volledig is toegezegd aan de
centrummanager om het pad te vereffenen bij de gemeente en ondernemers, een parkeeren bereikbaarheidstraject op te zetten en zijn de leegstaande panden in kaart gebracht,
etc. Nu dit alles van de grond komt, moeten ze eind van dit jaar afscheid van hem nemen,
omdat het niet is op te brengen vanwege alle andere kosten. Dat is frustrerend want de
winkeliers zien dat er wel degelijk iets is veranderd en zijn er enthousiast over. De gemeente
had toegezegd mee te betalen aan centrummanagement, maar dat gebeurt niet. De VOKB
draait op voor alle kosten. Rob La Gro neemt dit als aandachtspunt mee in de evaluatie.
Alie is van mening dat promotie van Bodegraven verder gaat dan alleen het centrum: je zet
daarmee ook andere gebieden op de kaart. Ko vindt dat centrummanagement ook bij het
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dorpsbelang hoort en de Sinterklaasintocht eveneens; dat gaat immers verder dan alleen de
middenstand. Alle kinderen beleven er immers plezier aan. Dit kan een collectief project zijn.
Voor 2016 staan verder op de begroting het KVO, de aanschaf van flowerbaskets en
participatie in het Rijnhavenkadeproject. Hopelijk participeert de gemeente dan ook. Het
wensenpakket wordt in ieder geval in het overleg meegenomen.
Jim Koster merkt op dat de contributie van de BOV niet op de begroting staat. Dat klopt,
deze twee verenigingen staan los van elkaar, maar werken nauw samen, waarbij het VOKB
als kas fungeert voor de aanvragen die de BOV bij hen doet. De BOV heeft haar contributie
overigens verlaagd, omdat haar leden anders dubbel betalen: aan de BOV én aan het
VOKB.
Felix meldt dat Ko van Daalen tijdens een zinderende finale de Ondernemersprijs MiddenHolland won in zijn categorie. Namens de aanwezigen feliciteert hij Ko met deze prijs. Ko is
onder de indruk van de organisatie, want ze gingen niet over een nacht ijs. Karin Muller
vertelt voornemens te zijn het project volgend jaar weer te trekken. Zij hoopt dan vanuit een
breder perspectief namen aan te dragen, want dit jaar deden vanuit deze gemeente alleen
de BOV en de ROV mee. Elke deelnemende gemeente mocht 3 namen aandragen voor de
3 categorieën. Van daaruit ontstond een longlist van 100 namen, die weer werd uitgedund
tot een shortlist met 15 namen per categorie. Na alle onderzoeken ontstond er een finalelijst
van 3 bedrijven per categorie.
- OCB
Camerabewaking en onderzoek naar glasvezel staan op de lijst. Ook is er steun toegezegd
aan uniforme bewegwijzering. Het tekort aan brandbluscapaciteit wordt in het bestuur
besproken.
- Bruggeakker –Reeuwijk
Jim Koster meldt interesse te hebben in participatie van het flowerbasketproject van het
VOKB.
- Ver. AAR
Jan Dirk Bennekum vertelt dat de vereniging meerdere keren alle bedrijven heeft benaderd
en vergaderingen belegde waarbij -tot op heden - slechts ondernemer aanwezig was. Dit
alles brengt het bestuur in een moeilijk pakket, want ze steken er veel tijd en energie in, maar
het levert niets op. Het gaat ook niet leven, verzekert Jan Dirk. Het bestuur heeft wel interesse
om mee te liften op het project Camerabewaking en communiceerde dit naar de
ondernemers, maar ook daar is geen reactie op gekomen. De ondernemers in het gebied
hebben totaal geen raakvlakken. Aan de ene kant is er een grote groep huurders en één
eigenaar van de bedrijfsunits en aan de andere kant het al goed georganiseerde
bedrijventerrein Reeuwijkse Poort. En in het midden twee grote bedrijfspanden. Dit alles is al
eerder verteld door Linda Verweij en Marko de Jong en ze vragen zich af hoe dit nu verder
moet, want dit is zinloos.
Voor de evaluatiecommissie is het handig om deze informatie in een documentje te hebben.
Jan Dirk koppelt dit terug naar Linda en Marko, binnenkort gaan ze met elkaar om de tafel.
Cees van Uunen komt terug op de camerabeveiliging: er is een offerte binnen van de BBD.
- Zoutman
Niet specifiek besproken.
- Wierickeland
Vanwege de afwezigheid van het bestuur, is Wierickeland niet besproken, behalve dan het
feit dat men helaas op zoek moet naar een nieuwe voorzitter voor de vereniging.
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- Elf Graven Reeuwijk – presentatie
Jaap Brouwer van Waterrecreatie Nederland geeft namens Elf Graven een presentatie over
waterrecreatie op de Reeuwijkse Plassen en het ontwikkelen ervan. Dit gaat echter over een
breder gebied dan alleen het Reeuwijkse, daarom zijn de andere Hollandse Plassen er ook in
meegenomen. Brouwer vertelt ook hoe ze te werk zijn gegaan in o.a. Boskoop.
Voor Reeuwijk is er een top 5 wensenlijst opgesteld:
1. Doorgang naar Bodegraven weer openen voor sloepen;
2. Meer flexibele sluistijden Gouda;
3. Vrije ligplaatsen aan de Breevaart en de plassen;
4. Voorzieningen, picknick, bbq-plekken, toilet, afvalvoorzieningen;
5. Meer commercie, meer watersport.
De getoonde streefbeeldkaart vaarwegen is de strategie voor de toekomst, waarbij het
advies luidt: organiseer het varen, ontwikkel het netwerk en benut het water.
Voor het benutten van het water valt het volgende te bedenken:
- Watergerelateerde bedrijfsactiviteiten;
- Wonen aan bevaarwaar water;
- Verblijfsrecreatie;
- Bootverhuur;
- Attracties;
- Rondvaarten, cruises en watertaxi’s;
- Activiteiten en evenementen.
Het maken van verbindingen kost veel geld. Jammer genoeg is het voor een onderdoorgang
bij de nieuwe rondweg te laat. Een gemiste kans voor het gebied.
Brouwer daagt de ondernemers uit strategie te bepalen om bestaande, of nieuwe
waterwegen te benutten. Denk na welk soort recreanten we willen hebben en bedenk wat
die recreanten nodig hebben. Denk na van het land naar het water en andersom. Stimuleer
de watereconomie, want recreanten geven veel geld uit aan funshoppen, horeca etc.
Betrek de gemeente erbij, want die heb je nodig voor organisatorische zaken, maar ook voor
aanlegplekken etc. Zorg dus voor een goede strategie, want daarmee kan je gebied en
product ontwikkelen en promotie op gang krijgen.
Cees van Uunen is benieuwd hoe het bedrijf de tuinders en LTO in Boskoop meekreeg. Ook
daar is nog wel wat weerstand, verzekert Brouwer. Er zijn goede afspraken gemaakt over wat
wel en wat niet mag, het is een proces van wennen. Daarom doen ze het stapje voor stapje
en komt er bij de tuinders het besef dat er naast de bezwaren ook weer kansen zijn en die
hebben ze hard nodig.
Sandra Rutjes legt uit dat ze Jaap Brouwer uitgenodigde om de wens van de ondernemers
vaarverbinding Reeuwijk – Bodegraven (vergadering november) in kaart te brengen.
Daarom vindt ze het jammer dat de opkomst vanavond matig is.
8. Rondvraag
Henri Stolwijk vraagt of er een voorstel van projecten is die breder gedragen kunnen worden.
Daarnaast moet er een initiatiefnemer zijn die het project voorlegt bij de gebieden. Die weg
is destijds gekozen. Het bestuur wil daar in ondersteunen door een aanbevelingsbrief te
sturen naar de gebieden, maar wij kunnen echter niet het initiatief nemen, bevestigt hij.
Suggesties zijn: Reeuwijk aansluiten op rondje IJssel en Rijn. Rijnhavenkade is ook overstijgend.
Hanging baskets in alle kernen zou er ook voor in aanmerking komen, vindt CU.
Bewegwijzering moet centraal en gemeentebreed opgepakt worden. Reeuwijk is sinds de
opening van de rondweg en de herinrichting van de Zoutmansweg/Raadhuisweg slecht
bereikbaar, vinden de Reeuwijkse ondernemers. Zoutman was in het verleden al bezig met
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dit project, maar werd door de gemeente teruggefloten omdat ze eenduidige bebording
willen. Hoever het daarmee staat is niet duidelijk. Robin Kersbergen weet daar veel van en is
beschikbaar om zijn know how te delen met de werkgroep om een plan te bedenken.
Daarna is het zaak om de gemeente te overtuigen. Jim Koster geeft mee dat de gemeente
wel zegt dat ze alles gaat bewegwijzeren, maar het centrum staat toch echt niet vermeld in
hun notitie. Felix neemt dit mee, Jim wil graag bij de werkgroep aansluiten. Nelis Visscher
maakt daarvan deel uit namens Zoutman.
De BOV gaat bereikbaarheid en parkeren bespreken.
9. Volgende vergaderingen:
- maandag 06 juni 2016 en maandag 03 oktober 2016
Tussentijdse informatie over de evaluatie vindt plaats via e-mail of middels een bijeenkomst in
een kleiner verband.
10. Sluiting
- wij nodigen u uit voor een borrel aan de bar
Felix sluit de vergadering om 21.38 uur.

