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Verslag Algemene Ledenvergadering OV de Noord  
 
Datum  : 17 april 2019 
Plaats  : Cultureel Centrum Landvast, Haven 4 te Alblasserdam 
Tijdstip  : 16:00 – 17:00 uur 
Aanwezig  :  Bestuursleden: N. Treure (voorzitter), D. Meulendijk, A.  

 Rozendaal, K. Kraaijeveld 
       Leden: op aanvraag bij het secretariaat 

Afwezig  : Leden: op aanvraag bij het secretariaat (met kennisgeving) 
 

 
1. Welkom en opening 
De voorzitter van OV De Noord, Nico Treure, opent de vergadering en heet de aanwezigen 
van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering en neemt in het kort de agenda door.  
  
2. Bestuur 

In 2018 bestond het bestuur uit de volgende personen: 
- Edwin Struis (voorzitter)  
- Dick Bovekerk 
- Dennis Meulendijk (penningmeester) 
- Aad Rozendaal (secretaris)  
- Nico Treure 
 
Vanaf 2019 hebben Edwin Struis en Dick Bovekerk hun functie neergelegd en bestaat 
het bestuur uit de volgende personen: 
- Nico Treure (voorzitter)  
- Dennis Meulendijk (penningmeester) 
- Aad Rozendaal (secretaris)  
- Kees Kraaijeveld 
Er zijn nog openstaande vacatures waarvoor een oproep wordt gedaan onder de 
aanwezigen.  
 
De voorzitter vraagt de aanwezigen om goedkeuring voor het aantreden van Kees 
Kraaijeveld als bestuurslid, dit wordt bij acclamatie aangenomen 
 
Monique Walraven ondersteunt het bestuur als Parkmanager. Voor vragen, 
opmerkingen, klachten etc. kunt u contact opnemen met Monique via 
parkmanager@ovdenoord.nl.  
 
Het bestuur werkt samen met de gemeente, thema is “Samen doen”. Wethouder Peter 
Verhey is vandaag aanwezig, evenals de contactfunctionaris Nicolette van Esdonk. Zij is 
samen met Marianne Vogelenzang het directe aanspreekpunt voor de ondernemers van 
OV de Noord. De lijnen met OV de Noord en de gemeente zijn door deze samenwerking 
korter geworden.  
 

3. Terugblik 2018 
Er is het afgelopen jaar veel gebeurd;  

- Camerabewaking Vinkenwaard 
Er is begonnen met camerabewaking op Vinkenwaard. Een complex traject, 
vanwege de vele toegangs- en uitvalswegen en een doorgaande weg 

mailto:parkmanager@ovdenoord.nl
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(Edisonweg)  Dit heeft ver strekkende gevolgen op het gebied van privacy en het 
aantal camera’s dat opgehangen moet worden.  
Egro Service Beveiligings- en Toegangscontrolesystemen heeft de opdracht 
ontvangen en starten voor deze zomer met de werkzaamheden.  

- OKA – OV de Noord 
Door het aftreden van Edwin Struis, Dick Bovekerk en Bas Ort is er gekeken naar 
een eventuele samenwerking. OKA is een netwerkvereniging en organiseert met 
enige regelmaat netwerkbijeenkomsten. OV de Noord is een 
belangenbehartigingsorganisatie die, als trekkingsgerechtigde, de belangen 
behartigt van de ondernemers op het terrein, zoals de camerabewaking. Op 
grond daarvan is niet tot samenwerking besloten. Er komt wel een overkoepelend 
secretariaat en Postbus.   

- Alblasserdammertjes 
De bekende paaltjes op de Edisonweg die door vrachtwagens kapot werden 
gereden.  

- AED 
Op 4 verschillende locaties op bedrijventerrein I zijn buitenkasten opgehangen 
waarin de ondernemer zijn eigen AED heeft geplaatst. Deze AED’s zijn daardoor, 
middels toegangscodes aan de buitenzijde van de kast, ook bereikbaar na 
sluitingstijd.   

- Pendelbus 
Een pendelbus zou ingezet gaan worden om het parkeer- en 
bereikbaarheidsprobleem van Hoogendijk en Nieuwland Parc op te lossen, mede 
ontstaan door de nieuwe dienstregeling van QBuzz. Door te weinig belangstelling 
is dit project echter niet van de grond gekomen.   

- Goede Doelen (Kledingbank en Stichting Helpende Handen) 
Burgemeester Jaap Paans heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie een oproep 
gedaan om mensen te helpen die het slecht hebben. OV de Noord heeft hier 
gehoor aan gegeven en aan de Kledingbank en Stichting Helpende Handen een 
cheque van € 2.000 overhandigd.  

- AVG 
Privacy is geregeld binnen OV de Noord. 

- Parkeerproblemen Hoogendijk 
Groot probleem met parkeren op het bedrijventerrein.  

- Ontsluiting Nieuwland Parc 
Probleem om van het park af te komen, de verkeersdrukte wordt alleen maar 
erger. Een goede ontsluiting ontbreekt en het gebied is bij calamiteiten slecht 
bereikbaar. OV de Noord brengt dit voortdurend onder de aandacht van de 
gemeente Papendrecht en Alblasserdam.  
Arjan Maat heeft hierover recent een brief gestuurd aan de gemeente. 

- Geparkeerde vrachtwagens 
Er wordt veelvuldig overnacht in de vrachtwagens en chauffeurs veroorzaken 
overlast in de openbare ruimte. Handhaving deelt hiervoor waarschuwingen uit.  

- BOA’s 
Er zijn 3 BOA’s actief op het terrein, die gaan handhaven op het parkeerprobleem 
met de vrachtwagens. 

 
4. Financieel verslag 2018 

Dennis Meulendijk (DM) krijgt de gelegenheid om het financieel jaarverslag toe te lichten.  
De financiële cijfers zijn opgesteld in samenwerking met het kantoor van Peter Deege, 
Drechtsteden Accountants.  
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Er is voldoende saldo in kas waardoor de contributie is verlaagd en goede doelen 
ondersteund. De begroting is nagenoeg gelijk aan vorig jaar.  
Het overschot aan subsidies uit 2018 worden doorgezet naar 2019.  
Er is een betalingsachterstand met de contributiefacturen. In samenwerking met Peter 
Deege is er recent een herinnering verstuurd, met een link naar de factuur.  
 
Verslag kascontrole 
De kascommissie bestaat uit de heren G. de Kock en D. den Hoed. Zij hebben de 
financiën gecontroleerd en goedgekeurd. G. de Kock treedt nu af en wordt bedankt voor 
zijn diensten. Winanda Spruijt treedt toe tot de kascommissie.  
 
De begroting 2019 wordt door de leden, met dank aan de penningmeester, goedgekeurd 
en vastgesteld. Er wordt tevens decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde 
financiële beleid.  

 
5. Projecten 2019 (en verder) 

- Camerabewaking Vinkenwaard 
- Parkeerproblemen Hoogendijk 

Er ligt een plan van aanpak bij het college, er wordt voortgang geboekt.  
- Ontsluiting Nieuwland Parc 

Problemen worden voortdurend onder de aandacht gebracht bij de gemeente. Er 
ligt nog geen concreet plan en oplossing. Ideeën en suggesties zijn welkom.  
De reorganisatie van de A15 moet verlichting gaan geven.  

- Geparkeerde vrachtwagens / handhaving 
- Energiescan 

Anda van Dijk komt dit om 17:00 uur toelichten vanuit de omgevingsdienst ZHZ. 
- Onderzoek Opwekken Duurzame Energie 

Project dat dit jaar opgestart wordt vanuit de verkregen subsidies. Studenten 
worden ingezet voor onderzoek en men hoopt eind van het jaar meer duidelijk te 
krijgen.  

- Herinrichting Vinkenwaard Zuid 
Dit project staat op de planning voor uitvoer. Voor dit jaar is er geen budget. 
Volgend jaar worden de oude plannen uit de kast gehaald en wordt bekeken hoe 
de herinrichting ingezet gaat worden en vanaf 2021 wordt dit uitgevoerd.  

 
6. Presentatie Glasvezelnetwerk Nieuwland Parc - Fore Freedom 

Edwin de Raadt is een van de oprichters van Fore Freedom en informeert de 
aanwezigen over het aanleggen van het Glasvezelnetwerk.  
De gehele presentatie kunt u hier downloaden.  

 
Vanaf morgen wordt er gestart met het benaderen van alle ondernemers op Nieuwland 
Parc, Fore Freedom begeleidt hen naar de juiste keuze en de juiste leverancier.  
Er is geen opzegtermijn bij de huidige provider, overstappen kan per direct. Fore 
Freedom heeft de bestaande IP adressen al overgekocht en iedereen behoudt zijn eigen 
IP adres en nummers.   
 

7. Rondvraag / Sluiting 
- Status Rendant – Stedin. Dit is onder de aandacht, er zijn nog geen nieuwe     
  ontwikkelingen te melden.   
- Vinkenwaard Noord moet ook genoemd worden met de Parkeerproblemen.   
 

https://ovdenoord.nl/nieuws/nieuwsbericht-omtrent-glasvezelverbinding-nieuwland-parc/
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8. Sluiting Algemene Ledenvergadering 
De voorzitter sluit de vergadering om 17:00 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst. 
 
 

 


