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Verslag  Naam bijeenkomst Datum 

Overleg bedrijvenplatform 
Utrecht – West   

23 mei 2016 
 

Kenmerk  

Agenda BP Utrecht West  
23 mei 2016  

 

 
Locatie 

Van den Pol Elektrotechniek 
Aardvletterweg 14  
Montfoort  

 

Aanvang  

18.00 uur  

 

 

 Aanwezig  

Arwin Brouwer - VIB De Ronde Venen – voorzitter platform  

  Wim van den  Pol – BVM 
Marleen van Dam – BVO  
Harry Spruijt – OSV 
Lex Meijers – OSV 
Marian van den IJssel – VIHIJ (IJsselstein) 
Nico Bos – Ondernemersvereniging Abcoude  
Monique van Breukelen – Secretariaat  
Henk Strubbe – Senior Beleidsmedewerker Mobiliteit Provincie Utrecht 

 Afgemeld  

David Verweij  

Peet Jan Verlaan – Ondernemend Harmelen  

 
 
Agenda 
 

Afwezig 
Rogier van Baaren – OVL 

1. Opening door de voorzitter  
Arwin opent de vergadering om 18.09 uur en heet Henk Strubbe van harte welkom bij deze vergadering.  
We doen een korte voorstelronde. Henk is verkeersdeskundige in de provincie Utrecht, heeft wekelijks 
contact met de gedeputeerden en begeleid de diverse verkeersonderzoeken in de provincie.  
 

2.Presentatie & gesprek met Henk Strubbe, Senior Beleidsmedewerker Mobiliteit Provincie 
Henk heeft naar aanleiding van de vragen die wij hem op voorhand gesteld hebben een presentatie  
gemaakt. We spreken over het mobiliteitsbeleid van de provincie en zoomen verder in op de knelpunten 
in de regio. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en Henk beantwoordt deze 
onomwonden. Dit wordt door iedereen op prijs gesteld. De presentatie wordt in de bijlage 
meegestuurd.          Actie: Monique 
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2.Presentatie & gesprek met Henk Strubbe, Senior Beleidsmedewerker Mobiliteit Provincie 
Tijdens het gesprek biedt Henk het platform de mogelijkheid om in de toekomst een 
platformbijeenkomst te organiseren in de verkeerscentrale. Ook biedt Henk de platformleden de 
mogelijkheid om bij vragen individueel contact met hem op te nemen. Henk verlaat de vergadering om 
19.43 uur en Arwin bedankt hem namens het platform hartelijk voor zijn bijdrage.  
 
3. Mededelingen van de voorzitter 
Arwin meldt dat David en Peet Jan zich hebben afgemeld. 
Van Rogier is geen afmelding ontvangen. In de vorige vergadering heeft Rogier verteld te stoppen als 
voorzitter van OV-L en daardoor ook geen deel meer uit te maken van het platform. We hebben nog 
geen bericht van vervanging gekregen. Marian vertelt dat er deze week vergadering is in Lopik en dat er 
dan misschien meer bekend wordt over de opvolging. Marian houdt ons op de hoogte. Actie: Marian  
Lex vertelt dat hij eind dit jaar stopt als voorzitter van OSV en daardoor ook stopt met deelname in het 
platform.  
 
4. Vaststellen van het verslag van het overleg d.d. 7 maart 2016  
Pagina 2 – onderste actie Monique – Monique geeft aan dat er 23.5.2016 een mail ontvangen is van Ron 
Snel met een korte reactie op onze vraag om terugkoppeling. Deze is per mail naar de leden 
doorgestuurd. We bespreken deze reactie en er wordt besloten dat deze voor dit moment voldoende is.  
Pagina 5 – actie Arwin – Uitnodigen van Henk Strubbe is bij deze gebeurd.  
 
5.Evaluatie bustour 20 april   
Woerden: positief, het heeft geleid tot actie vanuit B&W, zij zijn op kortere termijn dan gepland in 
gesprek gegaan met de gedeputeerden i.v.m. de PRS die er aan zit te komen. Verder zijn er rechtstreeks 
contacten gelegd met de gedeputeerden.  
IJsselstein: positief, goede reactie van wethouder en burgemeester gehad. Het is goed om op deze 
manier met elkaar in gesprek te gaan. We hebben het en enorm getroffen met het weer.  
Montfoort: positief, goed georganiseerd. Goed weer. Hopelijk zijn we weer in zicht.  
Oudewater: heel positief en belangrijk om dit te blijven doen.  

 
6.Invulling programma bustour op woensdag 26 oktober 2016   
Arwin vertelt dat het plan er is om te starten op de techniek driedaagse in Mijdrecht. Hier is nog geen 
locatie voor bekend, maar dat is tegen die tijd in orde. Hier is dan een lunch en aandacht voor het 
Mijdrechts gedeelte. Lex geeft aan een mogelijkheid te hebben om vanuit een in aanbouw zijnde pand 
vanaf een hoge verdieping naar de situatie rondom de wegen in Stichtse Vecht te bekijken. Nico geeft 
aan dat er in Abcoude geen directe knelpunten zijn maar dat het leuk is om het nieuwe Boutiek Hotel de 
witte dame te bezoeken. Na jaren van leegstand heeft het station aan het Gein een nieuwe bestemming 
gekregen.  
 
We spreken de volgende zaken af:  
VIB – OSV – OVAB stellen tijdig de bestuurssecretariaten op de hoogte van deze bustour. Datum 26 
oktober en tijdstip 13.00 – 17.00 zijn definitief. Locatie en verdere invulling volgt later.  
VIB – OSV – OVAB nodigen zelf ook ondernemers en raadsleden uit voor deze bustour.  
VIB – OSV – OVAB benaderen de lokale pers voor media aandacht bij deze bustour. Indien er de juiste 
contactgegevens zijn kan Monique dit zo nodig ook doen.    Actie: VIB/OSV/AVOB 
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6.Vervolg invulling programma bustour op woensdag 26 oktober 2016   
Vervolg we spreken de volgende zaken af: 
Alle deelnemers in het platform worden uitgenodigd om mee te gaan, dit zijn er maximaal 11.  
Monique boekt een bus bij Wintours in Mijdrecht. Bus heeft 52 zitplaatsen – 11 leden = plaats voor 41 
gasten, d.w.z. zo’n 13 – 14 personen per vereniging.  
Monique maakt in overleg met de diverse verenigingen een programma voor deze middag. 
Monique zorgt voor een uitnodiging, die door iedereen verstuurd kan worden naar zijn/haar achterban. 
Monique zorgt voor badges.         Actie: Monique 
 
7.Ontwikkelingen per ondernemersvereniging 
IJsselstein: geen bijzonderheden  
Woerden: er wordt in samenwerking met de gemeente een kennissessie betreffende het gemeentelijk 
aanbestedingsbeleid gehouden. Er wordt gewerkt aan de economische agenda voor Woerden vanuit het 
POVW platform ondernemers verenigingen Woerden. De beide BIZ-zen hebben gekozen voor een 
nieuwe draagvlakmeting.   
Abcoude: Veel wijzigingen in het bestuur, de helft van de bestuursleden zijn vervangen. Dit heeft geleid 
tot een nieuwe flow, die goed is voor de club. Er is meer positiviteit en  er wordt meer samen gewerkt 
met de leden.   
Mijdrecht: De OVAB en VIB zitten samen in de Ronde Venen onderneemt; van daaruit is ‘De Ronde 
Vener Werkt’ van start gegaan. De opening is verricht door Jette Kleinsma aftrap. De website moet nu  
gevuld gaan worden. Belangrijk is dat de werkzoekenden de vacatures op deze site gaan vinden.  
Stichtse Vecht: gaat goed, intern druk met activiteiten en de economische visie. Bezig met de 
verkeersproblematiek.  
Montfoort: heeft lokaal problemen met het  
ondernemersfonds. Ze overwegen MKB lidmaatschap.  
Oudewater: geen bijzonderheden  
 
8.Rondvraag  
Arwin geeft aan dat binnenkort alle leden weer een nota ontvangen van de jaarlijkse bijdrage per 
vereniging. Arwin geeft ook aan dat er vanuit de OKW de vraag is gekomen om de facturering van de 
uren van Monique op een andere wijze  te doen. Arwin neemt hierover contact met David op.  
 
9. Sluiting  
Arwin sluit de vergadering om 20.30 uur.  
 

 
De volgende vergadering is op maandag 3 oktober om 18.00 uur bij 

Metaalindustrie Qumey BV in Maarsen 
 


