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N O T U L E N 

1. Opening 

Gerke Wispelwey heet een ieder van harte welkom op deze jaarvergadering. In het bijzonder Anne van Vaals, 

voorzitter bedrijvenvereniging de Zwette en Catharina Bijlsma, gemeente Leeuwarden. 

 

2. Ingekomen stukken/Mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken en/of mededelingen. 

 

3. Notulen 12 mei 2014 

De notulen worden goedgekeurd. Berend te Biesenbeek wijst nog wel op een paar spelfoutjes in de notulen. 

 

4. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 

René Kempen, voorzitter van de werkgroep KVO geeft een toelichting op de activiteiten van deze werkgroep. 

Doel van de Werkgroep KVO is een schoon, heel en veilig bedrijvenpark de Hemrik. Hiervoor wordt in de werkgroep 

KVO samengewerkt met politie, brandweer, leden, gemeente Leeuwarden en het RPC (Regionaal Platform 

Criminaliteitsbeheersing). 

De incidentencijfers van de politie worden vier keer jaar besproken aan de hand daarvan wordt een 

maatregelenmatrix opgesteld. Knelpunten zijn veelal: brandonveilige situaties door de opslag van pallets pal naast 

het bedrijfspand, zwerfafval, defecte straatverlichting en illegale bewoning. 

Ook wordt op gevaarlijke kruispunten regelmatig snelheidsmetingen gedaan door de politie. 

Aandachtspunten voor ondernemers zijn: 

 Meldt (pogingen) inbraak, overlast en vernieling 

 Verwijder brandgevaarlijke zaken tegen het pand 

 Let op je spullen 

 Maak gebruik van VKB-regeling (Veiligheid Kleine Bedrijven) 

 Vraag uw verzekering om korting met KVO certificaat 

Conclusie van René is dat de Hemrik er in vergelijking met een aantal jaren geleden er een stuk beter bij ligt. 

 

Op een vraag van Johan Hoekstra geeft René aan dat op een zestal toegangswegen naar de Hemrik camera’s zijn 

geplaatst en dat in geval van inbraak of schade de leden deze beelden kunnen opvragen. Ook zal de aanwezigheid 

van camera’s op de nieuwe toegangsborden worden aangegeven. 

Anne van Vaals, BV de Zwette, vraag of de aangiftebereidheid groot is op de Hemrik. René gaat af op de cijfers die de 

politie aanlevert aan de werkgroep KVO en hij niet weet of er behalve de aangifte sprake is van meer diefstallen 

en/of vernielingen. Voor de hercertificering KVO wordt weer een enquête rondgestuurd naar alle bedrijven op de 

Hemrik. Daar zal misschien de aangiftebereidheid uit kunnen blijken. 

 

5. Jaarrekening 2014/Begroting 2015 

René Kempen, penningmeester, geeft een korte toelichting op de gepresenteerde cijfers.  

De opbrengsten van de vereniging bestaan uit contributies en trekkingsrechten uit het LOF. Uit het LOF worden 

secretariaatsondersteuning, aanschaf van camera’s en duurzaamheidsprojecten gefinancierd. 

Aan de kostenkant zijn dit jaar een tweetal voorzieningen opgenomen t.w. CH2018 € 10.000 en communicatieplan € 

5.000. De totale kosten bedroegen in 2014 € 52.000. Daarnaast is het windmolen-dossier gesloten met een 

afkoopsom die ruim binnen de voorziening is gebleven. 

Bovenstaande cijfers resulteren in een eigen vermogen van € 74.000. 

 

De begroting sluit met mee positief saldo van € 4.300. René vraagt dan ook aan de vergadering om in te stemmen 

met een contributieverlaging van € 20. De contributie bedraagt dan voor 2015 €175. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Herman Kiestra ziet graag dat én de contributie wordt verlaagd én dat er meer activiteiten worden georganiseerd 



door de bedrijvenvereniging. René geeft aan dat het budget voor ledenactiviteiten is verhoogd naar € 8.500, dus de 

mogelijkheden zijn er. 

LOF-aanvragen voor secretariaatsondersteuning dienen elk jaar opnieuw te worden aangevraagd, aldus René op een 

vraag van Hielke Wiersma. 

Op een vraag van Tabe Velink  over de voorziening LOF secretariaatsondersteuning wordt door René geantwoord dat 

het verschil tussen de jaren 2013 en 2014 is vrijgevallen, wat ook uit de V&W-rekening blijkt.  

 

De kascommissie, bestaande uit Herman Kiestra en Berend te Biesebeek, stelt voor om de penningmeester décharge 

te verlenen. Onder applaus gaat de vergadering hiermee akkoord. Wel meldt de kascommissie dat de administratie 

geschiedt door een kantoor waarvan de voorzitter mede-eigenaar is. René geeft aan dat dit een aandachtspunt is net 

als het zorgen voor een goede functiescheiding bij het verrichten betalingen.  

De kascommissie ontvangt als dank een fles wijn. Herman Kiestra treedt na twee jaar af als lid van de kascommissie. 

Gerard van Ruiten volgt hem op en Tabe Velink meldt zich aan als reserve-lid. 

 

6. Bestuurlijke zaken 
Petra Knol is aftredend maar heeft besloten zich ook weer herkiesbaar te stellen voor het bestuur. De vergadering 
gaat, onder applaus, hiermee akkoord. Inmiddels is er een rooster van aftreden gemaakt en hier zal voortaan 
meegewerkt worden, aldus Gerke. 
 
Gerke houdt een korte presentatie over het nieuwe beleidsplan dat het bestuur aan het schrijven is. De eerste 
verandering die opvalt, is dat er nu wordt gesproken van bedrijvenpark en niet meer van bedrijventerrein.  
 

Missie: “Het leefbaar maken en houden van het bedrijvenpark “De Hemrik” te Leeuwarden om samen goed te kunnen 

ondernemen.” 

 

Aandachtsgebieden in het beleidsplan zijn 

 Communicatie en imago, voorbeeld Whatsappgroep de Hemrik 

 Organisatie en ledenactiviteiten, voorbeeld Burenestafette 

 Faciliteren infrastructuur, voorbeeld doortrekken Planetenlaan naar de  

Centrale As. 

 Realiseren ledenvoordelen, voorbeeld collectief contract met Omrin 

De strategie is: “ACTIEF EN VOORUITSTREVEND” met als ondertitel “Op weg naar een professioneel 

parkmanagement.” 

Gerke geeft aan dat vanuit het voormalige VBL (verenigd Bedrijfsleven Leeuwarden een federatie 058 is 

voortgekomen waarin wordt samengewerkt met meerdere bedrijventerreinen en ondernemersverenigingen. 

De heer Hoekstra merkt op dat de aanwezigheid van een NS-station bij de Hemrik zeker een groot pluspunt is. 

7. Rondvraag 

Johan Hoekstra vraagt hoe het staat met de windmolen aan de Zuiderkruisweg. Gerke antwoordt dat de vergunning 

door de gemeente is verstrekt en dat deze er mag komen. Op zich is er nog ruimte voor een drietal andere 

windmolens. 

 

Onno Wendelaar Bonga vraagt om iets creatiefs te gaan doen met de leegstaande panden. Gerke zou eerst graag 

inzicht willen krijgen waar en hoeveel panden er leegstaan op de Hemrik. 

 

Bert Olde Olthof vraagt hoe het bij de bedrijvenvereniging de Zwette gaat. Anne van Vaals van de Zwette geeft aan 

dat de activiteiten redelijk vergelijkbaar zijn met de Hemrik. Ook het ledenaantal is ongeveer gelijk. Het is leuk om de 

leden bij elkaars activiteiten te betrekken, aldus Anne van Vaals. 

 

Herman Kiestra geeft aan dat de er steeds meer illegale bewoning is op de Hemrik. Hij vraagt wat de gemeente hier 

aan doet. Catharina Bijlsma, gemeente Leeuwarden, merkt op dat het juridisch lastig is om illegale bewoning te 

bewijzen. Wel zegt ze toe om hierop terug te komen bij het bestuur. Herman Kiestra heeft lange dure juridische 

procedures moeten voeren om hier te wonen en volgens hem is er nu sprake van een gedoogbeleid. 

 

8. Sluiting 

Onder dankzegging van ieders inbreng sluit Gerke Wispelwey de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit om een 

hapje en drankje te nemen en aansluitend de presentatie van Patrick van Gils bij te wonen. 


