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In dit nummer

In 2005 viert Papendrecht haar 900-jarig bestaan. Een
uitstekende reden om als Papendrechters een jaar lang
flink uit te pakken met feestelijke activiteiten en eve-
nementen voor álle inwoners. Uw bedrijf is gevestigd
in Papendrecht en waarschijnlijk wonen ook veel van
uw werknemers en klanten in Papendrecht. U betekent
daardoor veel voor Papendrecht en andersom heeft
Papendrecht daarmee ook veel waarde voor u.
Papendrecht 900 is daardoor een unieke kans om
Papendrecht en uw bedrijf centraal te stellen en posi-
tief te profileren. 

Tijdens Papendrecht 900

staat de slogan ‘Van,

voor en door
Papendrechters’ cen-
traal: Papendrechters
organiseren activiteiten
voor Papendrechters,
tonen waartoe ze in
staat zijn en laten met
enige trots zien wie en wat Papendrecht is. Om de viering
goed voor te bereiden én voor zoveel mogelijk doelgroepen
interessant te maken, is de Stichting ‘Papendrecht 900’ opge-
richt. Deze bestaat uit een bestuur onder voorzitterschap van
ondergetekende en diverse door vrijwilligers gevulde commis-
sies en werkgroepen op het gebied van cultuur, sport, jeugd,
historie en kerkelijk leven. Daaruit is inmiddels een groot aan-
tal ideeën, plannen en concrete uitwerkingen van evenemen-
ten/activiteiten ontstaan. Een en ander moet leiden tot een
bruisend programma dat zich zal uitstrekken van januari tot
en met december 2005 en tal van aansprekende hoogtepun-
ten bevat, waarin we uiteraard ook graag het Papendrechtse
bedrijfsleven ten volle willen betrekken.

Onze stichting nodigt u c.q. uw onderneming bij deze uit
een (sponsor)bijdrage te leveren aan het succes van
‘Papendrecht 900’. Dat kan op diverse manieren: door
financiële of materiële sponsoring van activiteiten en evene-
menten, door zelf ideeën aan te dragen, organiserend actief te
zijn, accommodatie beschikbaar te stellen of een open huis te
organiseren.
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Papendrecht 900 in 2005

Beste OVP leden.

Beste Leden

Allereerst wil ik U allen oproepen
om op 17 nov. a.s. in grote getal-
len naar onze bijeenkomst te komen in de “Willaerts”en
wel met onze partners!

Dit idee is bij het bestuur ontstaan daar wij als ondernemers in
deze toch zo moeilijke tijd van het thuisfront alle ondersteuning
moeten hebben.
Wij vinden daarom dat wij de partners hiervoor ook wel eens
mogen verwennen. Als vereniging blijven wij juist in deze tijd wel
groeien.
Dit jaar hebben wij er weer 10 nieuwe leden bij, wat erop mag
duiden dat we goed bezig zijn, toch denken wij dat als wij meer
input krijgen van onze leden, wij nog veel meer voor ons allen
kunnen betekenen.
Overleg met de gemeente loopt goed, al moeten wij er regelma-
tig wel op wijzen: stel het bedrijfsbelang boven het persoonlijk
belang van de bewoners.

Op het Oosteind is het streven er nog steeds om de werkzaam-
heden voor de rotonde begin volgend jaar te starten.
Volgend jaar is ook het feestjaar, Papendrecht 900. De burge-
meester heeft binnen onze vereniging al een enorm pleidooi
gehouden voor sponsoring van de festiviteiten. Wij zouden het
ook ondersteunen als U bepaalde bedrijfsactiviteiten zou koppe-
len aan 900 door middel van het logo Papendrecht 900.
Dit is direkt bij de gemeente digitaal op te vragen.

Wij wensen U de laatste maanden van het jaar zakelijk
nog veel succes toe.

De voorzitter
Fred Lingen
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De gemeente heeft Stichting ‘Papendrecht 900’ inmiddels
support toegezegd in de vorm van een basissubsidie. Verder is
besloten dat,  bovenop het door de gemeente beschikbaar
gestelde bedrag, iedere euro aan sponsorgeld tot een bepaald
maximum wordt verdubbeld. Tot slot wil ik nog graag onder
uw aandacht brengen dat er bij Kleijn Gifts & Goods te
Papendrecht een breed pakket aan ‘Papendrecht 900’- pro-
ducten te bestellen is. 

Het bedrijfsleven van Papendrecht mag niet ontbreken bij
Papendrecht 900. Wij nodigen u uit mee te doen. Wanneer u
vragen hierover heeft dan kunt u contact opnemen met mijn
secretaresse, mevrouw Stuij van den Herik.

Samen met u en uw onderneming én de Papendrechtse
bevolking maken wij van ‘Papendrecht 900’ een onver-
getelijk jaar!

Burgemeester C.J.M. de Bruin
Voorzitter Stichting Papendrecht 900

DE KORTSTE WEG……

Kamer van Koophandel

Voor meer info:

Stichting Papendrecht 900, P/a Gemeente Papendrecht

Bestuurssecretariaat  T.a.v. Mevr. M.M Stuij van den Herik-Matena

Postbus 11, 3350 AA Papendrecht, Tel. 078-6418350

Voor buitenlandse bedrijven is de Kamer van

Koophandel Rotterdam een geresecteerde wegwijzer in

Rotterdam en omgeving. De regionale ondernemers

gebruiken de kamer vaak als een effectieve uitvalbasis

naar bedrijven of markten in het buitenland, of het nu

voor export of voor import is. Deze grensoverschrijden-

de activiteiten worden uitgevoerd door een team van

specialisten op de afdeling International Business van de

Rotterdamse kamer, hun werkterrein: Collectieve- en

Individuele voorlichting.

Internationaal werkt de kamer nauw samen met het raamwerk

van de Nederlandse handelsbevordering, zoals een EVD of het

NCH. Door de activiteiten op het gebied van de internationale

handel met collega kamers in Nederland op één wijze te pre-

senteren krijgt de individuele ondernemer beter en sneller toe-

gang tot buitenlandse ondernemers of informatie over econo- K
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elmische ontwikkelingen in de naaste buurlanden en de rest van

de wereld.

De kamer van koophandel bevordert de internationale handel

dus op verschillende manieren. Op basis van duidelijke accen-

ten en trends worden speerpunten benoemd. 

Ten eerste zijn er in de regio veel allochtone ondernemers.

Deze ondernemers hebben vaak goede relaties met het land

van herkomst en van deze relaties zou beter gebruik gemaakt

kunnen worden. In eerste instantie door de ondernemers zelf,

maar ook door de autochtone ondernemers die activiteiten

naar en via deze landen willen gaan ondernemen. 

Een tweede en belangrijk signaal is dat binnen een aantal sec-

toren van onze economie de productie van goederen ver-

schuift naar buurlanden in Europa en/of de rest van de wereld.

De kamer kan dit proces niet ontkennen en ziet het als taak

het regionale bedrijfsleven hierover te informeren. Over de

vraag inzake de mogelijkheden, gevolgen en kansen van out-

sourcing heeft de kamer meegewerkt aan een outsourcescan,

waarmee aan de hand van 29 vragen inzicht wordt verkregen

of outsourcing een zinvolle optie is.

Verder is op 1 mei 2004 de Europese Unie met tien landen uit-

gebreid. Continue wordt gekeken naar de ontwikkelingen van

deze nieuwe toetreders en hoe de andere Europese partners,

“kansrijke buren”, op de nieuwe toetreders inspelen. 

Op basis van ervaringen uit de praktijk worden priori-

teitslanden vastgesteld waarvoor een hoge attentie

waarde geldt. zie (www.kvk.nl/rotterdam). 
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Niet zozeer organisaties en hun doelstellingen staan centraal

bij 2 Coach You; in eerste instantie gaat het om werken met

en voor mensen. Die zogenaamde human resources zijn ten-

slotte de basis voor alles. Het welslagen van een plan, het

laten functioneren van een organisatie; het is allemaal men-

senwerk. Bij 2 Coach You zijn ze overtuigd van de noodzaak

van een balans tussen fysieke, mentale en financiële gezond-

heid. Is dat in orde, dan heb je de beste condities voor een

optimaal resultaat.

Op bezoek bij dit bijzondere bedrijf viel ons vooral op dat deze men-

sen die werken met NLP (neuro linguïstisch programmeren) hele

vriendelijke, oprecht betrokken en relaxte gesprekspartners zijn. Heel

anders dan de beeldvorming van en rondom sommige meer media-

gerichte vakgenoten doet verwachten. Het is eigenlijk te simpel voor

woorden, wat ze doen bij 2 Coach You. Daarom hebben mensen

er waarschijnlijk deze professionals juist bij nodig. Je moet niet ver-

2 coach you Training & Consultancy

strikt raken in te ingewikkelde theorieën. Terug naar de kern is het

devies. Om te weten waar je naar toe wilt moet je een duidelijk doel

hebben. Dat geldt voor individuen en ook voor organisaties. Dit lijkt in

eerste instantie misschien een dooddoener maar dat is het helaas niet.

Heel vaak zijn die doelen nog niet zo duidelijk, áls ze er al zijn. Stap

voor stap 2 Coach You zal in eerste instantie altijd met cliënten gaan

bepalen wat het beoogde eindpunt (B) is. Samen met het startpunt (A

dus) is dan in ieder geval bepaald wat er uiteindelijk moet worden

bereikt. Dat kan een hoogst persoonlijk streven zijn, maar net zo goed

een nieuwe mijlpaal voor een complete organisatie. Een S.M.A.R.T.

(Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) gefor-

muleerd stappenplan is eigenlijk de enige goede manier op weg naar

een beoogd doel. Er dienen als het ware markeerpunten te komen om

het overzicht te behouden en tijdig bij te sturen. Alle eventuele obsta-

kels, op de weg van A naar B, worden op een constructieve manier

beoordeeld en aangepakt. Zo moet de in het

begin van zo’n traject bepaalde visie van een

bedrijf uiteindelijk gestalte krijgen. Daarbij is van

groot belang dat zo’n visie van binnen uit komt,

beklijft als het ware. Een oprecht gevoel 2 Coach

You ziet het als haar taak om die boeiende pro-

cessen te begeleiden en aan te sturen. Dat de

mens daarbij centraal blijft, blijkt uit alles. De

methodes van deze communicatie

specialisten zijn volledig gericht op het functione-

ren van het individu binnen een organisch geheel

als een organisatie. Persoonlijk groei dus door

middel van innerlijk leiderschap. Dit heeft altijd

een positief effect op de omgeving en diens ver-

wachtingen. Het is bijna een

natuurlijk proces dat alleen wat aansturing nodig

heeft af en toe. Dat die aansturing en begeleiding

komt van oprechte profs die hun energie en

genoegdoening halen uit het werken met en voor

mensen stemt niet alleen gerust; het biedt ver-

trouwen in de toekomst en geeft een aangenaam

gevoel. Het komt altijd goed. Zoveel is zeker.

LEADERSHIP IS CREATING A WORLD
TO WHICH PEOPLE WANT TO BELONG
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Bijeenkomsten:

10 februari
23 maart

15 juni
24 augustus

28 september
30 november

Revitalisering bedrijventerrein Oosteind

START WERKZAAMHEDEN KETELWEG IN ZICHT

De daadwerkelijke uitvoering van dijkverzwaring, reconstructie van de Ketelweg, aanleg
van riolering en rotonde komt steeds dichterbij: de aanbesteding is medio december
2004 waarna begin 2005 met de werkzaamheden wordt gestart. De verwachting is dat
de uitvoering van de werkzaamheden een kleine twee jaar gaat duren.
In het project Ketelweg is een groot aantal partijen betrokken: de gemeente
Papendrecht, het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden,
Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland en de nutsbedrijven Eneco, KPN, Gasunie, Hydron
en UPC. Om alle werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, werken deze partijen
nauw met elkaar samen. De trekkende rol ligt bij het Hoogheemraadschap.
Om langdurig overlast voor bedrijven, omwonenden en weggebruikers te voorkomen,
zijn de werkzaamheden aan de Ketelweg bewust gebundeld. Op deze manier worden
ook efficiencyvoordelen behaald.
Gemeente en BVO onderzoeken gezamenlijk of tegelijkertijd met de werkzaamheden
aan de Ketelweg een glasvezelnetwerk kan worden aangebracht. Een inventarisatie van
de BelangenVereniging Oosteind (BVO) heeft aangetoond dat bedrijven geïnteresseerd
zijn in een dergelijke investering ten behoeve van de ICT-infrastructuur.
Op de website www.ketelweginontwikkeling.nl kunt u actuele informatie
vinden over werkzaamheden en verkeersmaatregelen over het project
Ketelweg.

BESTEMMINGSPLAN
Het huidige bestemmingsplan ‘industrieterrein Oosteind’ dateert uit 1976 en moet wor-
den vernieuwd. De gemeente heeft de start van de herziening van het bestemmingsplan
eind 2004 gepland. De gemeente werkt in de revitalisering van het bedrijventerrein al
enkele jaren nauw samen met de BVO. Het is dan ook logisch dat de gemeente met de
BVO zal overleggen over het nieuw bestemmingsplan.

PARKMANAGEMENT
Geruime tijd is door de BVO een coördinator aangewezen in de persoon van Mike Besel,
die zich onder andere bezig houdt met het opstarten van parkmanagement.
Parkmanagement is nodig om ook op de lange termijn duurzame kwaliteit te bereiken
èn vast te houden. Zowel de gemeente als de BVO hechten er waarde aan dat parkma-
nagement op Oosteind tot stand komt. De komende tijd zullen beide partijen dan ook
in nauw overleg hun uitgangspunten voor parkmanagement gaan opstellen.

Het Hoogheemraadschap heeft veel belang bij een goede communicatie met de onder-
nemers op Oosteind. Dit krijgt gestalte doordat de werkzaamheden van Mike Besel
mede worden gefinancierd door het Hoogheemraadschap.

Contactpersonen gemeente Papendrecht:
Marleen Kouwenberg tel. 078-6418375 e-mail m.kouwenberg@papendrecht.nl
Wilke Douw van der Krap tel. 078-6418319 e-mail w.douwvanderkrap@papenrecht.nl
André Vogel te. 078-6418350 e-mail a.vogel@papendrecht.nl

Ledenlijst

ABN AMRO Bank NV, Mevrouw U. Bakker
Alberg International (Alsti), De heer C. van de Berg
Mostert Pijpleidingen, De heer J.H.W. Le Blanc
Boer Kreatieve Tuinaanleg, De heer S. Boer
Bom Beheer BV, De heer Bom
Opel Centrale, Mevrouw D. van den Burg
Rovanda, De heer R. van Dalen
Geveke, De heer D. van Dijk
RVN, De heer van Ee
Zandzuigbedrijf van der Waal BV, 
De heer C.J. van de Graaf
Timmerbedrijf Albert van de Graaf, 
De heer A. van de Graaf
2 Coach You Training & Consultancy, 
De heer S. de Graaff
Betoncentrale "Papendrecht", De heer G.M. de Groot
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
Kleijn Transport BV, De heer K. Kleijn
Kleijn Gifts & Goods, De heer G. Kleijn
Karwei Bouwmarkt, De heer R. de Knijf
Winkelcentrum Wilgendonk, De heer G.J.M. Kremers
De Drechttax/Noordhoek-combinatie, de Heer J.C.F. Kroos
IV-Bouw & Industrie b.v., De heer Ir. A. Lanser
Lesec 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
Mamach Machinehandel, De heer A. Matena
Van der Vorm Bouw, De heer H. Meurs
Mol Assurantiën B.V., De heer .A. Mol
Aggreko Nederland BV, De heer J.T.H. Mulder
Kamer van Koophandel, De heer P. Oord
Rabobank Papendrecht-Alblasserdam, 
De heer W. Oosthoek
Hotel Mercure Papendrecht, De heer D. van Opstal
Westwaard Wonen, De heer C.A. Oskam
Van Sillevoldt Rijst B.V., De heer D.A. den Otter
MediaWise, De heer H. Overweg
Reclamebureau Genui, Mevrouw W. Pietersma
Caldic Isolatietechniek b.v., De heer E. Pluut
Accountantskantoor Punt BV, De heer T. Punt
CV v/h de Haan & Zn, Mevrouw E. Putters- den Haan
Randstad Uitzendbureau BV, Mevrouw A.C Reehorst
Topec, De heer P.A.H. Reichwein
Rietveld Bouw BV, De heer G.J. Rietveld
Riske BV, De heer G.J. Riske
Filcom BV, De heer G. Salm
Grand Café Willaerts, De heer J. Schaap
Accountantskantoor Kok, De heer J. Scheepbouwer
Drukkerij Schuurman BV, De heer K. Schuurman
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
Makelaardij de Meent, De heer M. Suurbach
All Office Rietveld, De heer C.A. Timmer
Vego, De heer Verdoorn
ING Bank, De heer R. Verhagen
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
Fa. van Wijngaarden, De heer H. van Wijngaarden

De OVP-agenda voor 2005

                            




