
 

 

Aan: directies en eigenaren bedrijfspanden 

 

Praat mee – beslis mee 

 

Op dinsdag 6 november 2018 organiseert het Ondernemers Collectief 

Bodegraven (OCB) een extra Algemene Ledenvergadering. Het OCB is de 

organisatie die op de bedrijventerreinen Groote Wetering 1 en 2, Dronenhoek 

en Broekvelden de financiën beheert van Ons Fonds. Alle ondernemers in 

Bodegraven-Reeuwijk dragen door middel van een opslag op de OZB in gelijke 

mate bij aan dit fonds. 

 

In de Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2018 presenteerde het bestuur de plannen 

voor de uitbreiding van de camerabeveiliging op de bedrijventerreinen Broekvelden en 

Groote Wetering. Op verzoek van de leden is een nader onderzoek ingesteld naar de 

dekkingsgraad van de in dat plan voorgestelde cameralocaties. De uitkomst van dit 

onderzoek heeft een zodanige uitbreiding van het aantal te plaatsen camera’s 

opgeleverd, dat het bestuur het noodzakelijk acht dit gewijzigde plan opnieuw aan de 

leden voor te leggen. 

Hiernaast zal een toelichting gegeven worden op de voortgang van het glasvezelproject 

dat inmiddels van start is gegaan. 

Het bestuur roept alle leden dan ook van harte op de nieuwe Algemene 

Ledenvergadering bij te wonen. Deze vindt plaats op dinsdag 6 november in het 

Evertshuis, aanvang 17.00 uur. Aangezien het OCB werkt in het algemeen belang, hopen 

wij op een grote opkomst. We verzoeken u vriendelijk via de mail aan te geven of u bij 

deze vergadering aanwezig kunt zijn. 

 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Vanaf 16.30 uur: Inloop, vergadering vanaf 17.00 uur. Alle aanwezigen wordt gevraagd 

zich te registreren, zodat de juiste stemkaarten voor de verschillende terreinen verstrekt 

kunnen worden. 

  



 

 

Agenda: 

 Opening 

 Verantwoording bestuur over verrichte werkzaamheden 

 Plan uitbreiding camerabeveiliging + stemming 

 Voortgang aanleg Glasvezel 

 Bespreking eerder voorgestelde financieringsdoelen. 

 Oproep nieuwe bestuursleden OCB en KVO 

 Rondvraag 

 Borrel met snack 

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via e-mail ocb@ons-fonds.nl 

mailto:ocb@ons-fonds.nl

