
VERENIGING BEDRIJVENTERREIN ZOUTMAN

Algemene Ledenvergadering 13-12-2022
13 december 2022 / 18:00 UUR / KANTOOR PEET VAN OS

DEELNEMERS: 29

Notulen d.d. 23 mei 2022

N.a.v. de notulen

De gesprekken met de gemeente verlopen moeizaam. Niet alleen met onze

vereniging maar ook de andere ondernemersverenigingen hebben daar last van.

Wat betreft het Keurmerk Veilig Ondernemen doet de gemeente niet meer mee. We

vinden dit keurmerk echter zo belangrijk voor ons bedrijventerrein, dat we dit

nu volledig zelf oppakken als ondernemersvereniging.

Er zit enigszins beweging in de uitbreiding van het Zoutmanterrein. Wellicht

komt dat omdat de provincie een einddatum voor 2025 heeft gesteld. Maar er is

nog veel onduidelijk.

De notulen van 23 mei 2022 zijn goedgekeurd.

N.a.v. begroting 2023

De gemeente zegt duurzaamheid belangrijk te vinden, maar de werkgroep van

ondernemers die daar mee bezig is merkt daar in de praktijk niet veel van

vinden ze.

Wat betreft uitstraling van de entree van het bedrijventerrein zijn we als

ondernemersvereniging al lange tijd in gesprek. Helaas gaat dat door steeds

wisselende ambtenaren ook moeizaam. Tijdens de vergadering wordt voorgesteld

om gewoon zelf als ondernemers de entree van het bedrijventerrein op te

knappen. We moeten echter waakzaam zijn dat de gemeente wel haar eigen

verantwoordelijkheid blijft pakken en niet alles bij de ondernemersvereniging

legt. We blijven dus in gesprek met de gemeente.



De bijdrage vanuit Ons Fonds is lager door een nieuw convenant waarbij het

percentage op de WOZ-waarde op de panden op Zoutman is verlaagd. Dit is

structureel en zullen we rekening mee moeten houden wat betreft inkomsten voor

onze ondernemingsvereniging.

De begroting voor 2023 is goedgekeurd.

Benoeming secretaris vereniging

Peet van Os wordt ontzettend bedankt voor de periode dat hij secretaris voor

de vereniging is geweest. Hij is destijds in het gat gesprongen om het

voortbestaan van de vereniging te kunnen garanderen. Daar is iedereen hem

dankbaar voor.

Remco Knubben van het bedrijf Latentis op het bedrijventerrein is benoemd tot

secretaris van de vereniging.

Overig

Vanuit de vergadering wordt de suggestie gedaan om te kijken of het mogelijk

is ondernemers bijvoorbeeld op inhoud of thema’s meer bij elkaar te brengen.

Peter Kwinten van het bedrijf Kwintz en Remco Knubben spreken begin 2023 af om

hier samen over na te denken en het initiatief daartoe te nemen.

Eerstvolgende ledenbijeenkomst

Er is nog geen datum vastgesteld, maar waarschijnlijk is de eerstvolgende

ledenvergadering in maart 2023.

Het was een nuttige en bovenal gezellige algemene ledenvergadering

gecombineerd met een ondernemersborrel. Peet van Os bedankt voor het

beschikbaar stellen van de locatie en de goede verzorging.


