Notulen
Algemene Ledenvergadering BHIK
Datum
Tijdstip
Plaats

: 23 april 2014
: 17.00 uur – 18.00 uur
: Golfclub Kromme Rijn te Bunnik

Aanwezig

: Jan de Rijk, Henk van Hooff, Arend Spekkels, Rob Peek,
Ans Mulder, Jos Mulder, Patrick van den Brink, Colijn van
Noort, Hans Martijn Ostendorp, dhr. Eijbersen, dhr. Walburgh
Schmidt, Thomas Kant, Gerrit Onink, Dick Liefting, Chantal
Lens, Rens van den Boom, dhr. Holtman, mevr. Westers,
Henk Poot, Maaike Lups, dhr. van Rijn, Francien van der
Wardt, Rob de Meijer, Katrien Varenhorst, Bert Doeser, Henk
Mandersloot, Leo Verkerk, Aletta Boer, Marius Porte, Leny
Visser, Co Stelling, Ingrid Stelling, Yvonne Ploum, Sjors
Swierstra, Cor van Oort, Guido Mulder, Hanneke Brandsma,
Ad Boing, Arnold Wagemakers, Kris de Kruijf, Gerard de
Kruijf, Lina Sanchez Jacobs, Gerard van Hazendonk, Denise
van Zijl, Giel van Velsen, Jan van Manen, Adriaan Vonk,
Toon Hagemeijer

1.
Opening
De voorzitter, Peter Verkerk, opent de vergadering en heet iedereen van
harte welkom. Thomas Kant van de Golfclub Kromme Rijn, Chantalle Lens van
de Golfschool Kromme Rijn en Toon Hagemeijer van Brasserie Kromme Rijn
worden bedankt voor hun gastvrijheid.
Sinds januari 2014 heeft Manuela Geurts het secretariaat van de BHIK
overgenomen van Francien van der Wardt. Francien is door het bestuur op
een eerder moment op passende wijze bedankt voor haar inzet van de
afgelopen jaren. Manuela Geurts stelt zich kort voor.
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2.
Vaststellen notulen ALV 17 april 2013
Tekstueel:
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld onder
dankzegging aan Francien.
N.a.v.:
Geen opmerkingen.
3.
Mededelingen bestuur
Verkeer
Willem-Jan geeft een toelichting op de ontwikkelingen verkeer in en om
Bunnik. Er is veel gebeurd met betrekking tot de infrastructuur en er staat nog
veel te gebeuren. Het afgelopen jaar is er een begin gemaakt met de
aanleg van de ontsluiting Houten met daarbij de verlenging van de Baan van
Fectio. Verder is de gemeente bezig met een nieuw verkeersbeleidsplan, zijn
er perikelen geweest rondom de N410 en de Achterdijk/de Koelaan/
Julianalaan hebben ook veel aandacht gekregen.
De ontsluiting van Houten richting Utrecht loopt iets achter op schema, maar
Dura Vermeer verwacht de achterstand in te halen en zoals afgesproken
op19 april 2015 het project op te leveren. De afgelopen weken zijn ze bezig
geweest met het hijen van de palen voor het viaduct over de A12. Nu zijn er
nieuwe ontwikkeling voor een eventuele oostelijke ontsluiting.
Met het verkeersbeleidsplan wil de gemeente Bunnik een eenduidig beleid
maken voor de nieuwe ontwikkelingen betreffende verkeerszaken. Om dit
nieuwe beleidsplan te maken heeft de gemeente een klankbordgroep
opgericht waarbij mensen uit de gemeente inspraak hebben over hoe dat
plan eruit moet zien. Willem-Jan zit namens de BHIK in deze klankbordgroep
en behartigt samen met de middenstandsvereniging Bunnik de belangen
van de ondernemers in Bunnik. Wensen vanuit ondernemers ten aanzien van
verkeer of opmerkingen hierover kunnen bij Willem-Jan worden ingediend
(ook voor grensoverschrijdende zaken); hij zal dit meenemen en
bespreekbaar maken.
De Koelaan en Julianalaan blijven een punt van aandacht omdat de
bereikbaarheid in de spits een probleem blijft. De maatregelen zoals de
stoplichtafstelling blijken geregeld niet goed te werken. Willem-Jan heeft dit
meerdere malen aan de orde gesteld bij de gemeente. Feit is dat de
bewoners van de Julianalaan het recht verworven hebben op een autoluwe
laan. Dit blijkt voor een toegangs- en uitvalsweg in de spits voor problemen te
zorgen. De stoplichten staan in verbinding met de spoorbomen en hier blijkt
geregeld wat mis te gaan en dit resulteert in lange files op de Koelaan.
Bovendien is de regeling van de bus ook veranderd en hierdoor rijden er in
de spits 8 in plaats van 4 bussen per uur over de Stationsweg. Deze bussen
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krijgen voorrang op de andere wegen. Hierdoor staan de omliggende
stoplichten extra lang op rood. Willem-Jan blijft in gesprek met de gemeente
om dit zo goed mogelijk op te lossen.
Tot slot wijst Willem-Jan de leden op een website van de provincie waar veel
projecten te volgen zijn: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alleonderwerpen/aanpak/.

Samenwerking Gemeente
Marco geeft aan dat de samenwerking met de gemeente goed verloopt.
Het bestuur heeft twee keer per jaar een overleg met de burgemeester en
onderhoudt nauwe contacten met de gemeente over bijvoorbeeld de
ontsluiting en de Regulierenring. Ook in het kader van Q4 wordt veel
opgetrokken met de gemeente.
In september 2013 is de provincie Utrecht gestart met de aanleg van de
verbindingsweg Houten-A12. Een aantal andere oplossingen voor de
verkeersproblemen in het gebied is nog in studie. Het plan voor een nieuwe,
oostelijke ontsluiting van Houten naar de A12 (Salto 2) gaat niet door, omdat
dit een te dure oplossing is met te weinig resultaat. Het plan om in plaats
daarvan de provinciale weg N410 te handhaven als regionale
verbindingsweg met een vrij liggend fietspad is ook van tafel. Hiervoor was te
weinig draagvlak bij de bewoners. Zij willen juist mínder auto’s op de N410, in
plaats van meer. Uit het gebied zelf kwam vervolgens een nieuw idee voor
een oostelijke ontsluiting in combinatie met een autoluw buitengebied: via
de zuidelijke parallelweg langs de A12 tussen de N421 en de N229. Vanaf
januari 2014 vindt er een inventarisatie plaats van de ideeën, suggesties en
zorgen die leven bij bewoners en bedrijven in het gebied.
Verder deelt Marco mede dat uit het onderzoek, dat de BHIK in
samenwerking met de gemeente Bunnik en de KvK Midden-Nederland in
2009 heeft gehouden naar de ruimtevraag voor bedrijven in de gemeente
Bunnik, blijkt dat bedrijven uit Bunnik tussen 2009 en 2013 een netto
ruimtevraag hebben van zeven hectare. Ook daarover is door de BHIK met
de gemeente uitgebreid gesproken.
De heer Walburgh Schmidt treedt af als wethouder en onder uitreiking van
een bos bloemen en een fles wijn wordt hij bedankt voor zijn inzet en voor zijn
betekenis voor de gemeente Bunnik. Ook de heer Koopmanschap treedt af
als wethouder en krijgt tijdens, de door de gemeente georganiseerde
afscheidsreceptie, een attentie uitgereikt namens de BHIK.
Q4
Ronald licht toe dat er veel ontwikkelingen zijn ten aanzien van Q4. Vanaf juni
2013 is de aftrap van Q4 geweest en zoals het er naar uitziet wordt op korte
termijn de stichting Q4 opgericht. Q4 is een samenwerkingsverband met
Zakelijk Zeist, Zakelijk Heuvelrug, De Bilt en de BHIK om de regio economisch te
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versterken. Aanleiding is het Utrecht Science Park De Uithof; in dit park wordt
1,5 miljard euro geïnvesteerd en dit biedt kansen voor de ondernemers in de
omliggende regio’s. Om die kansen te vergroten is Q4 opgericht waarbij de
gemeente is gevraagd om de ondernemers daarbij te ondersteunen. Alle
deelnemende partijen hebben financiële middelen beschikbaar gesteld om
Q4 mogelijk te maken. Via de nieuwsbrief en de website van de BHIK worden
de leden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Activiteiten 2013
Hein geeft een korte toelichting op de activiteiten 2013. Vorig jaar heeft de
BHIK een kanobedrijventoernooi georganiseerd ism de club van 13. Dit jaar
zal die er niet komen, maar organiseert het bestuur een eigen BHIK-uitje. In
2014 is er een gezellige en succesvolle nieuwjaarsborrel gehouden en op 3
april was er een geslaagde speeddate ism het IKH (Industrieel Kontakt
Houten). De eerstvolgende bijeenkomst in 2014 is op 22 mei waarbij een
gezamenlijke bijeenkomst met Zakelijk Heuvelrug wordt gehouden. Het
bestuur wil graag gevolg geven aan de kleine bedrijvenparade en is op zoek
naar geschikte locaties waar kleine bedrijven zich kunnen presenteren.
4.
Bestuursaangelegenheden
Marco Peek en Hein van Zijl zijn aftredende bestuursleden en herkiesbaar. Zij
worden beiden door de ALV benoemd. Vanwege de vele activiteiten die op
het bestuur afkomen in het kader van Q4 en alle politieke aangelegenheden,
is het bestuur op zoek gegaan naar uitbreiding. Katrien Varenhorst
(Keukenstudio Beelen) en Leo Verkerk (L. Verkerk b.v.) hebben zich
beschikbaar gesteld en nadat zij zich kort hebben voorgesteld, worden
beiden door de ALV benoemd.
5.
Jaarverslag en jaarrekening 2013
Ronald geeft een korte toelichting op het jaarverslag en de jaarrekening
2013. Henk van Hooff stelt een kritische kanttekening bij de kosten voor Q4.
Het bestuur legt uit dat er eerst investeringen nodig zijn om Q4 mogelijk te
maken. De verwachting is dat Q4 in de toekomst van toegevoegde waarde
is voor de ondernemers uit Bunnik.
De jaarrekening 2013 wordt vastgesteld door de ALV.
6.
Begroting 2014 en vaststellen contributie 2014
De begroting 2014 wordt vastgesteld en daarmee ook de contributie 2014;
die wordt verhoogd naar € 275,- per jaar.
7.
Verslag kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie bestaat uit Hans Martijn Ostendorp en Karim Berloo.
Namens de commissie geeft Hans Martijn Ostendorp aan geen
onvolkomenheden te hebben geconstateerd en de commissie verleent
decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid in 2013. De
kascommissie wordt bedankt voor haar werkzaamheden.
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De nieuwe kascommissieleden zijn Henk van Hooff en Hanneke Brandsma.
8.
Q4
Zie agendapunt 2.
9.
Voorstellen nieuwe leden
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.
10.
Rondvraag en sluiting
Adriaan Vonk vraagt naar de werkzaamheden bij de spoorwegovergang in
Driebergen. De BHIK houdt de ontwikkelingen omtrent deze werkzaamheden
nauwlettend in de gaten om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Vragen
of hinder kunnen worden gemeld bij Willem-Jan Geesink.
Bert Doeser geeft aan dat de kruising bij de Koningsweg een gevaarlijk punt
is. Ook dit onderwerp heeft de aandacht van de BHIK en Willem-Jan geeft
aan dat dit grote prioriteit heeft. Via de website en de nieuwsbrief van de
BHIK worden de leden op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.
De voorzitter sluit, onder dankzegging aan alle aanwezigen, de vergadering.
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