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VAN DE 
VOORZITTER

Na vele jaren van discussies zijn de 
werkzaamheden voor de dijkverzwaring
Oosteind van start gegaan. De oprichting 
van de BVO enige jaren geleden heeft in 
dat verband zijn vruchten afgeworpen. 
We zijn een goede partij in het vooroverleg 
tussen het Hoogheemraadschap, de 
gemeente Papendrecht en het bedrijfs-
leven. Toch spreek ik de wens uit dat 
vooral het overleg met de gemeente blijft 
continueren en niet afzwakt. Ook voor 
een goed verloop van de werkzaamheden 
aan de Ketelweg is dit overleg met het 
bedrijfsleven van enorm belang.

Onze excursie naar de Tweede Kamer 
was een enorm succes. Toch was het 
jammer dat een groot aantal leden op 
het laatste moment moest afzeggen. 
Zij hebben iets unieks gemist, vooral de 
discussie over de komende verkiezingen 
en het belang van het bedrijfsleven. Juist 
het MKB is een fundament voor de 
huidige economie. Veel leden waren het 
hier duidelijk mee eens. Hieruit kwam 
eveneens naar voren het belang van een 
ondernemersvereniging versus de lokale 
of landelijke overheid.

Ten slotte wil ik onze slotavond van dit 
jaar op 29 november onder uw aandacht 
brengen. Het belooft een bijzondere 
bijeenkomst te worden onder leiding van 
Rob Cremers. Tijdens deze avond is er 
uiteraard een buffet. Ook uw partner is 
hierbij van harte uitgenodigd. Ik hoop dat 
u allemaal van de partij bent.

F.W. Lingen

Trendwatcher Rob Creemers 
bij de OVP

Het duizelt de luisteraar als trendwatcher Rob Creemers praat over 
ontwikkelingen in de wereld. In een moordend tempo zet hij trends op 
een rijtje, waaruit een beeld tevoorschijn komt waarin allerlei, met elkaar 
verbonden, digitale apparaten onze omgeving bevolken en waarin de 
grootste afstanden met een klik van de muis overbrugd kunnen worden. 

En dat heeft veel grotere gevolgen dan veel mensen beseffen. 
Want als wij, in ons sterk vergrijzend landje, onze levensstandaard 
willen handhaven, terwijl de internationale -met name Aziatische- 
concurrentie steeds verder toeneemt, dan is het noodzakelijk dat 
wij voorop lopen met innovatie en productiviteits-verbetering. 

Rob Creemers opereert als marktanalist en trendwatcher onder de naam 
TechnoTrends. Hij volgt en analyseert de ontwikkelingen op de voet.

29 nov
18.00 uur
Mercure
Hotel
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De kern van zijn betoog is deze stelling: 
Het Netwerk doet afstanden verdwijnen en grenzen vervagen.



Berichten 
van de BVO 
Industrieterrein 
Oosteind
Ketelweg
De werkzaamheden aan de Ketelweg 
zijn in volle gang. Nadat het gehele 
project al diverse malen uitgesteld 
was en daardoor enkele jaren later 
is begonnen dan de aanvankelijke  
planning, wordt men ook nu nog 
regelmatig geconfronteerd met 
tegenvallers waardoor het project een 
aantal maanden later klaar zal zijn dan 
volgens de laatste planning.
De bereikbaarheid is tot nu toe redelijk geweest met als grote uitzondering 
dinsdag 26 september. Op deze datum werd voor de eerste maal een 
stoplicht aan de Burgemeester De Keijzerweg gebruikt. Door een onjuiste 
afstelling, een late reactie van de verantwoordelijke beheerder en extra 
verkeersaanbod is het die morgen grandioos uit de hand gelopen. Velen 
van u  zullen dit onaangename incident nog goed kunnen herinneren.
Er zijn inmiddels wel afspraken gemaakt en maatregelen genomen om 
deze excessen in de toekomst te voorkomen. Verwacht mag worden dat 
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OVP bezoekt Tweede Kamer

Op woensdag 3 oktober bracht de OVP 
een bezoek aan de Tweede Kamer in 
Den Haag. Een bus vol enthousiaste 
leden vertrok omstreeks half tien naar 
de residentie. Na controle werden 
we ontvangen door Eveline Poot, 
fractiemedewerkster van het CDA.

Een videopresentatie ging vooraf aan 
het echte bezoek aan de Tweede 
Kamer. Op dat moment was er geen 
vergadering. Om die reden was er wel 
volop gelegenheid uitgebreid ingelicht te 
worden over het ontstaan van de zaal en 
andere aardige bijzonderheden.

Na de lunch, met een magnifiek uitzicht 
over het Binnenhof, stond de discussie 
met het Tweede Kamerlid Jan ten Hopen 
op het programma. Jan ten Hopen - zelf 
ondernemer - wist de aandacht van de 
OVP leden goed vast te houden. De 
kritische vragen zorgden voor een goede 
wederzijdse discussie. En dat was ook 
de bedoeling. Tot slot maakten we een 
tweede rondgang door het Tweede 
Kamergebouw. Een geslaagde excursie, 
vooral met het oog op de verkiezingen 
van 22 november.

Gerard Kremers, secretaris

www.ovp-papendrecht.nl
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het fietspad voor het einde van het 
jaar weer op de oorspronkelijke 
plaats zal zijn aangebracht. Daarna 
zal de riolering en kabels aan de 
Noordzijde worden vervangen. Wij 
verwachten dan meer problemen 
met verkeerscongestie dan tot op 
heden het geval was. Vaker zal het 
verkeer middels verkeerslichten 
geregeld moeten worden. In de 
komende weken zal de BVO met 
het Hoogheemraadschap alle zaken 
nog eens evalueren om er voor 
te zorgen dat de bereikbaarheid 
gecontinueerd wordt.

Geluidsproblemen
Een ander probleem op Oosteind 
is de overschrijding van de 
geluidsnorm. Onlangs is de 
Gemeente geconfronteerd met 
berekeningen door Milieudienst 
Zuid-Holland Zuid waaruit blijkt 

dat de maximale geluidsproductie op het industrieterrein bereikt is. Dit houdt in 
dat er geen nieuwe milieu vergunningen kunnen worden verstrekt. Onze leden 
hebben wij hiervan tijdig op de hoogte gesteld zodat bedrijven die bezig waren 
met een aanvraag, nog maatregelen konden treffen. Zowel de Gemeente als  
Milieudienst Zuid-Holland Zuid hebben in gesprekken de verzekering gegeven 
dat het vooralsnog om een tijdelijke zaak gaat.  Men is ervan overtuigd  dat na 
herberekening en gebruikmakend van de nieuwe wet op geluidszaken er weer 
ruimte beschikbaar zal zijn. De BVO laat zich, omtrent dit punt adviseren door  
een bedrijf dat veel ervaring heeft in geluidsproblematiek. Dit ten behoeve van 
haar leden.

Bestemmingsplan
Een derde belangrijke zaak is het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 
voor het industrieterrein Oosteind moet aangepast worden. Ten grondslag 
aan de wijzigingen van het bestemmingsplan ligt het rapport “Visie Oosteind” 
Het bestuur van de BVO heeft op het conceptrapport opmerkingen gemaakt 
die deels in het rapport zijn verwerkt. Het visierapport is eind september 
in de raad behandeld en zal de basis zijn voor de verdere ontwikkelingen 
van het bestemmingsplan. Het bestuur van de BVO zal op korte termijn de 
consequenties van het bestemmingsplan beoordelen. Vervolgens zal het met de 
leden besproken worden om tot een overwogen stappenplan te komen om de 
belangen van onze leden, de ondernemers op het Oosteind, zo goed mogelijk 
te behartigen.

www.ovp-papendrecht.nl
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Renovatie van de lounge in Hotel 
Mercure Papendrecht is een feit!
 
De maanden juli en augustus stonden in 
het teken van renoveren bij Hotel Mercure 
Papendrecht. Om te blijven voldoen aan 
de moderne eisen en wensen van deze 
tijd, blijft Hotel Mercure Papendrecht 
investeren in het hotelproduct.
Dit jaar was de lounge en de receptie van 
het hotel aan de beurt. In twee maanden 
tijd zijn beiden onderhanden genomen en 
veranderd in een eigentijdse vernieuwende  
ruimte waar zowel de zakelijke als de 
particuliere gast zich uitstekend thuis zal 
voelen.
Het resultaat is verbluffend!
De vernieuwde lounge is makkelijk 
toegankelijk voor iedereen om gezellig 
bij de open haard te zitten of om te 
genieten van de nieuwe warme en koude 
tapasgerechten die op de kleine kaart erbij 
zijn gekomen. 
De lounge wordt zowel door de 
zakengasten gebruikt voor ontvangsten en 
pauzes als door hotelgasten om te relaxen 
of te aperitieven. 
Op vrijdag, zaterdag en zondag wordt 
de lounge ook door particuliere gasten 
gebruikt voor een borrel en/ of receptie.
Wie al het fraais wil komen bewonderen, 
is van harte welkom in Hotel Mercure 
Papendrecht!

 
Je moet zeker geen 
hoogtevrees hebben als je 
in het ‘Beijing Great Wheel’ 
stapt. Met een hoogte van 
208 meter, vergelijkbaar 
met een wolkenkrabber van 
on-geveer 70 verdiepingen, 
zal deze attractie een grote 
blikvanger worden voor de 
Aziatische metropool. 
Algemeen Directeur Arie 
Lanser denkt acht à negen 
maanden nodig te hebben 
voor het ontwerp van het 
reuzenrad, dat hij door de enorme afmetingen zeer uniek noemt in zijn soort. 
Met de bouw is een investering van €100 miljoen gemoeid. Een Chinees 
staalconstructiebedrijf zal deze ‘landmarker’ uiteindelijk bouwen.
Iv-Bouw & Industrie ontwierp al eerder onder leiding van Arie Lanser, het 135 
meter hoge Millennium Wheel, het reuzenrad dat in Londen verrees en wat 
nog steeds te boek staat als ‘het grootste reuzenrad ter wereld’.
China is een land vol symboliek. In tegenstelling tot Nederland hechten 
Chinezen daar grote waarden aan. In 2008 zullen de Olympische Spelen in 
China worden gehouden. Om deze reden symboliseert Het Beijing Great 
Wheel dit, door zijn hoogte van 208 meter.
Per capsule kunnen maximaal 40 personen plaatsnemen. In totaal zijn er 48 
capsules, waardoor het totaal aantal passagiers per rondgang 1900 bedraagt! 
Gedurende een dergelijke vlucht hebben de passagiers een adembenemend 
uitzicht over de stad Beijing met het Plein van de Hemelse Vrede en de 
Verboden Stad.
Als opdrachtgever voor dit grootse project fungeert The Great Wheel 
Corporation; Virgin Islands. Deze projectontwikkelaar financiert en exploiteert 
het reuzenrad en is op vele locaties in de wereld actief om dergelijke projecten 
te plaatsen. 

Iv-Bouw & Industrie ontwerpt het 
grootste reuzenrad ter wereld

Iv-Bouw & Industrie, 
het ingenieursbureau 
gevestigd in Papen-
drecht, ontwerpt voor 
de Chinese stad Beijing 
(Peking), het grootste 
reuzenrad ter wereld.

www.ovp-papendrecht.nl
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Mostert Pijpleidingen
De heer J.H.W. Le Blanc
Papendrechts Nieuwsblad
Mevrouw M. Bodt
Boer Kreatieve Tuinaanleg
De heer S. Boer
Lancyr Lukassen & Boer
De heer K. Boer
Bom Beheer BV
De heer Bom
Opel Centrale
Mevrouw D. van den Burg
Rovanda
De heer R. van Dalen
Epine Services 
Mevrouw D. Damen
Elycio Talen
Mevrouw P. Devilee
Fixet Papendrecht
De heren Keesmaat/ de Jong 
Pon Equipment BV
De heer D. van Dijk
The Business Innovation Group 
Unlimied B.V.
De heer P. van Drimmelen
Ronald Verkeersopleidingen 
Nederland
De heer van Ee
ING Bank
Mevrouw T. Govaert
Zandzuigbedrijf van der Waal BV
De heer C.J. van de Graaf
Van Nieuwpoort Betonmortel 
B.V. Vestiging Papendrecht
De heer R. de Jong
Haas Service v.o.f.
De heer J. Haas
Van de Grijp BV
De heer J.R. van Hemert
Eteha bv - Slangtechniek
De heer L.M. Hessing
De Heus Staal Papendrecht BV
De heer J.C. de Heus
Autoschade van ‘t Hoff BV
De heer J.A. van ‘t Hoff
Breko Nieuwbouw B.V.
De heer E. de Jong
Stork Fokker AESP B.V.
De heer J.C. de Jong
Bouwpastoor Project
Management
De heer H. de Jong
Dixi Sanitary Services BV
De heer R.A. Joosten
Antoon Kars Catering & 
Partyservice
De heer A. Kars
Kleijn Transport BV
De heer K. Kleijn
Kleijn Gifts & Goods
De heer G ,. Kleijn
Karwei Bouwmarkt
De heer R. de Knijf
Topec
De heer P.G.W. Knoope
Winkelcentrum Wilgendonk
De heer G.J.M. Kremers
Fortis
De heer CM.H. Landsbergen
IV-Bouw & Industrie b.v.
De heer Ir. A. Lanser
Lésec Beveiligingen.Telecom
De heer J. Leeuwestein
Lincon bv Papendrecht
De heer A. van der Linden
De heer F.W. Lingen

Schildersbedrijf A.Groen
De heren Lubbers / v.d.Perk
Van der Vorm Bouw
De heer H. Meurs
Mol Assurantiën B.V.
De heer K.A. Mol
Rabobank Drechtsteden 
Midden-Noord
De heer W. Oosthoek
Hotel Mercure Papendrecht
De heer D. van Opstal
Westwaard Wonen
De heer C.A. Oskam
MediaWise
De heer H. Overweg
Studio 2000 Plus
Mevrouw W. Pietersma
Belder de Waard & Post
De heer J. Post
CV v/h de Haan & Zn
Mevrouw E Putters- den Haan
All Office Rietveld
Mevrouw M. Raadsen
Randstad Uitzendbureau BV
Mevrouw A.C Reehorst
Rietveld Bouw BV
De heer G.J. Rietveld
Riske Design
De heer G.J. Riske
Filcom BV
De heer G. Salm
Grand Café Willaerts
De heer J. Schaap
Accountantskantoor Kok
De heer J. Scheepbouwer
CSG De Lage Waard
Mevrouw G.A. Schmidt
Drukkerij Schuurman BV
De heer K. Schuurman
ABN AMRO Bank NV
t.a.v. Secretariaat
Unity Chartering (UCS) B.V.
De heer F.J. Seltenrijch
VBK Papendrecht
De heer F. Sieses
GAMMA Bouwmarkt
De heer H.J. Smolders
Visser & Smit Bouw BV
De heer F. Snaaijer
Sonneveld BV
De heer G.C. Sonneveld
Stasse & Venekamp Notarissen
De heer A.J. Stasse
OoglaserCentrum Drechtsteden
De heer M.H. Struijk
Makelaardij de Meent
De heer M. Suurbach
Vego
De heer P. Verdoorn
van Sillevoldt Rijst B.V.
Mevrouw I. Verschoor
Veth Motoren BV
De heer J. Veth
Kooyman Eigen Huis B.V.
De heer E. Veth
Visser & Smit Hanab BV
De heer H. Wijgerse
Auto van Wijngaarden
De heer G. van Wijngaarden
van Wijngaarden 
Electrotechniek
De heer E. van Wijngaarden
Bouw- en Aannemersbedrijf
van Wijngaarden
De heer H. van Wijngaarden

Bedrijvenbeurs Evenementenhal Gorinchem

Papendrechtsstraatje op de 
beurs van 2007 ?
11 en 12 april 2006 hebben wij als bedrijf met een stand op de bedrijvenbeurs 
in de Evenementenhal te Gorinchem gestaan.
Een druk bezochte beurs door zowel particulieren als het bedrijfsleven.
Veel publiek ook uit Papendrecht en omgeving, doch waren er weinig 
bedrijven uit Papendrecht met een stand vertegenwoordigd.
Dit kwam regelmatig ter sprake op onze stand tussen mensen uit 
Papendrecht, die elkaar toch opzochten bij onze stand.
Door deze reacties is het idee ontstaan om een Papendrecht straat te 
introduceren voor de beurs van 2007 en zodoende nog meer Papendrechts 
publiek te trekken. Een straatje of pleintje met allemaal Papendrechtse 
bedrijven en de Gemeente Papendrecht bij elkaar, zal een mooie trekpleister 
zijn op de beurs. Bovendien een mooie kans uw bedrijf in de regio te 
profileren.
Een aantal bedrijven hebben al aangegeven hieraan mee te willen doen en de 
OVP heeft toegezegd hierin best het voortouw te willen nemen.

Verder is het een uitstekend georganiseerde beurs, waarbij de uitnodigingen 
aan uw relaties geheel worden verzorgd. Op de beurs zelf komen de 
bezoekers ook niets te kort, want overal zijn drankjes en hapjes te krijgen. 
Kortom ideaal voor de standhouders, die zich dus hierover niet druk hoeven 
te maken. Gelukkig zijn de tarieven ook alleszins redelijk en weet je door 
het “all-Inclusive” concept, van te voren precies waar je qua kosten aan toe 
bent. 

Hans Lubbers, Glaszetters- en Schildersbedrijf Groen BV

WIlt u zich inschrijven of meer informatie ontvangen, dan kunt u een email 
sturen naar hlubbers@groenbv.nl

www.ovp-papendrecht.nl


