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Verslag ledenvergadering 17 oktober 2019 
van 20.00 tot 22.15 uur 
 
Locatie: Rabobank West-Friesland, Graanmarkt 1, Zwaagdijk 
 

 

Aanwezig: 

Vertegenwoordigers van 20 bedrijven op het WFO terrein. 

Namens, 

Ondernemers Federatie Medemblik (OFM), Frits Meester 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN), Nico Meester 

Westfriese Bedrijvengroep (WBG), Hans Huibers en Bashar al Badri 

Parkmanagement Medemblik (PMM), Pieter Veeter en Marja Beets-Visser 

 

 

Verslaglegging: 

Marja Beets-Visser 

 

 

1. Opening 

Voorzitter Rob Koomen heet iedereen welkom en opent de vergadering.  

 

2. Bestuurssamenstelling 

De samenstelling van het bestuur is als volgt: 

Voorzitter  – Rob Koomen 

Penningmeester  – Jos de Lange 

Bestuurslid   – Henk Vlaming 

Bestuurslid   – Peter Lakeman 

Bestuurslid   – Monnie de Vries 

 

Peter en Monnie hebben beiden aangegeven te stoppen als bestuurslid. Zij worden 

bedankt voor hun inzet en betrokkenheid en een mooie bos bloemen met cadeaubon 

wordt overhandigd. 

Als kandidaat bestuursleden worden voorgesteld: Alix Konijn en Richard Munter. Beiden 

stellen zich kort voor, waarna de vergadering hen met algemene stem aannemen. 

 

Directeur PMM - parkmanager Pieter Veeter stelt zich kort voor en geeft aan wat de 

doelstelling en taken van Parkmanagement zijn. 

 

3. Verslag vorige ledenvergadering, 27 maart 2017 

Geïnformeerd wordt of de doelstelling bij de betrokkenheid ondernemers is behaald. 

Gemeld wordt dat ruim 80% deelname is behaald. 

Hierna wordt het verslag ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. 

 

4. Doelstellingen 

Voor 2019 zijn de doelstellingen: 

➢ Toezicht houden op de uitvoering van Parkmanagement op WFO-West; 

➢ Waarborgen veiligheid; 

➢ Ledenwerving. 

 

5. Duurzaamheid 

Voorzitter geeft het woord aan Nico Meester van ONHN, die een presentatie geeft over de 

verduurzaming van ons bedrijventerrein; zie bijlage. 

Belangrijk is dit collectief aan te pakken en een werkgroep samen te stellen om dit 

verder uit te werken.  
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Fredo Vlaming van Vlaming Groep vertelt zijn verhaal over het verduurzamen van zijn 

bedrijf. Vlaming is gasloos! Tip: Alleen gaat sneller, maar samen bereik je meer. 

 

Hierna melden 2 bedrijven zich aan voor de werkgroep. Frits Meester van OFM pakt dit 

verder op. 

 

6. Migrantenhuisvesting 

BWFO is aangesloten bij OFM en samen hebben zij tweemaal per jaar overleg met de 

fractievoorzitters. In het voorjaar is ons kenbaar gemaakt dat het voornemen is 

migrantenhuisvesting toe te staan op ons bedrijventerrein. Hierover ook met de Raad 

gesproken en de nadelen en gevolgen aangegeven. Er is een oplossing aangedragen. 

Het bestuur BWFO heeft als standpunt ‘geen huisvesting op ons bedrijventerrein’. 

Categorie 4 is van toepassing op ons terrein en dat laat geen permanente huisvesting 

toe. Samen met de WBG wordt dit probleem voor alle terreinen opgepakt en een 

oplossing gegeven; grootschalige huisvesting met diverse voorzieningen. 

Gemeente Medemblik heeft vandaag hierover een persbericht verstuurd. De 

ondernemers zijn belangrijk voor de gemeente, ze zien het probleem. 

 
7. Verkeersveiligheid 

Na 7 jaar en 3 maanden zijn er 2 camera’s geplaatst en ze doen het! Richard Munter van 

de MIE Groep heeft dit samen met Vitasys verzorgd en de beelden worden getoond.  

Mede door een bijdrage van het Ondernemersfonds hebben we dit kunnen realiseren. 

 

Door de enorme verkeersdrukte op de rotonde is een telling gedaan. Het resultaat geeft 

aan dat het probleem niet in de rotonde zit maar in de aan- en afvoer van de 

verkeersbewegingen. In overleg met de gemeente is een verzoek ingediend bij de 

provincie voor de aanpassingen van de Markerwaardweg. Wordt vervolg. 

 

Aan de gemeente is het verzoek gedaan fiets- en wandelpaden te realiseren. Het is een 

aandachtspunt bij de gemeente, wordt vervolgd. Gevraagd wordt hierbij ook blikvangers 

mee te nemen. 

 

Geïnformeerd wordt naar het oude plan voor een extra afslag. Gemeld wordt dat Action 

hieraan niet mee werkt, waardoor het niet gaat lukken. Verzoek om ervaringen en 

verhalen te melden. Hier kunnen wij verder mee richting de gemeente en provincie. 

 
8. Ondernemers Federatie Medemblik en Westfriese Bedrijvengroep 

Gemeente Medemblik heeft een aanspreekpunt voor alle ondernemers in de gemeente. 

Ondernemers Federatie Medemblik (OFM). BWFO is inmiddels aangesloten bij de OFM. 

Tweemaal per jaar zitten wij nu om tafel met de fractievoorzitters en ook tweemaal per 

jaar met de wethouders. Goed om onze belangen daar kenbaar te kunnen maken. 

Daarnaast is de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) een belangrijke koepel die buiten onze 

gemeente de contacten heeft en de lobby doet; “Amsterdam first, Westfriesland second” 

Doel is Westfriesland op de kaart te krijgen en te houden. 

Vanuit BWFO heeft Henk Vlaming zitting in het algemeen bestuur. Voorstel is dat onze 

vereniging ook lid wordt van WBG. Kosten zijn € 50-100-200 per jaar, afhankelijk van de 

bedrijfsgrootte. Alle aanwezige leden staan hier positief tegenover. 

Hans Huibers, voorzitter van de WBG vertelt hierna over de activiteiten van de WBG en 

het belang van het collectief, krachten bundelen. WBG heeft thema’s en leden kunnen 

daaraan bijdragen en zich aansluiten in de werkgroep. Kijk voor de thema’s op de 

website: https://www.westfriesebedrijvengroep.nl/ 
Naast leden heeft de WBG ook parels die meer betrokken zijn bij onze regio. Mastermate, 

Ruud Bot is vandaag WBG Parelbedrijf geworden! 

 

 

https://www.westfriesebedrijvengroep.nl/
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9. Rondvraag 

Gevraagd wordt of wij als leden ook geïnformeerd kunnen worden als er inbraken zijn 

geweest op ons terrein. Er is een buurtapp, houd elkaar op de hoogte. PM is het eerste 

aanspreekpunt, maar de bedrijven moeten PM wel informeren. 

Communicatie is een speerpunt van BWFO, daarbij is een actieve achterban belangrijk. 

Nieuwe ondernemers weten nu niet van het bestaan BWFO af.  

Geef het door via info@pmmedemblik.nl  

 

Verzoek is aandacht te hebben voor de autocross/testbaan activiteiten op de Perenmarkt. 

Verzoek is ook een bord EXIT te plaatsen op de Perenmarkt, velen rijden verkeerd. PM 

pakt dit op. 

 

De ondernemers op de Tomatenmarkt hebben veel last van geparkeerde vrachtauto’s. 

Dit is toegestaan. PM heeft contact met Action hierover qua verkeersveiligheid.  

Verzoek aan de ondernemers op de Tomatenmarkt om lid te worden, dan kunnen wij 

wellicht meer voor hen betekenen. BWFO en PM doen niets voor niet-leden. 

Voorstel is alle ondernemers op de Tomatenmarkt uit te nodigen voor een overleg 

waarbij ook Daniël van Delden, accountmanager gemeente Medemblik aanwezig is. Henk 

pakt dit verder op. 

 

10. Sluiting 

Rob Koomen bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. 

Dank aan de Rabobank voor het beschikbaar stellen van de vergaderruimte en regelen 

van de catering. 

Hierna wordt de vergadering om 22.15 uur gesloten. 
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