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Verslag laatste netwerkbijeenkomst 

 
 Foto: Ingrid Duynisveld 

Dinsdag 21 juni jl. vond de 
jaarlijkse Haringparty 
plaats. Op de prachtige 
locatie Boerderij Dichtbij 
kwamen de leden bij elkaar 
om te genieten van de 
heerlijke Hollandse nieuwe, 
met daarbij uiteraard 
diverse andere hapjes, ook 
voor de niet-visliefhebber.  
Accordeonmuziek, in 
prachtige klederdracht 
gestoken ‘vissersvrouwen’ 
en een aangename 
temperatuur maakten deze 

traditie tot een mooie bijeenkomst met een uitermate goede sfeer. Ook het netwerken werd 
door de aanwezige leden – zo’n zeventig in totaal – niet vergeten. Zo werd het een gezellige 
en nuttige bijeenkomst.  
 
-> Foto’s Haringparty: http://www.bviw.nl/fotos/haringparty  
 
Na de zomerstop zien wij u graag op de volgende bijeenkomst. Dit is ons jaarlijkse uitje (met 
partner) dat gaat plaatsvinden op dinsdag 13 september. De aanvang is 12.30 uur.  
Wat dit uitje zal inhouden, wordt nog even geheimgehouden. Reserveer deze middag en 
avond in uw agenda en laat u verrassen!  
 
Tot 13 september! 
 

http://www.bviw.nl/fotos/haringparty


Mededelingen van het bestuur 
 
* De site www.bviw.nl is inmiddels operationeel. Wij horen graag uw reactie. 
* Aan- en afmelden voor bijeenkomsten gaat tegenwoordig digitaal. U kunt dit aangeven 
met de aan- c.q. afmeldknop. 
* U kunt ons volgen op Twitter! https://twitter.com/BVIWateringen  
* Alle leden staan met hun bedrijfsgegevens op de site. Wilt u even checken of uw gegevens 
kloppen? Onjuistheden kunt u doorgeven aan het secretariaat: info@bviw.nl.  
* Begin juli zullen de contributienota’s worden verstuurd. 
* Wij zijn verheugd met de interesse van nieuwe leden. 
* De opkomst bij onze nuttige en zeker ook gezellige bijeenkomsten mag nog wel iets 
omhoog. Wij hopen dan ook meer leden in de toekomst te mogen begroeten. En uiteraard 
staat het u vrij andere bedrijven c.q. personen enthousiast te maken om naar de 
bijeenkomsten te komen. Introducés zijn altijd van harte welkom. 
 

Nieuwe leden 
 
We mogen diverse nieuwe leden verwelkomen bij de BVIW. Met ingang van januari 2016 is 
lid geworden: Galladio Corporate Fashion, contactpersoon Angelique Egbertzen. Recentelijk 
zijn lid geworden: Werkse! met Frank van Maarschalkerweerd, Vis Tech met Dick van Veelen 
en Dutch Vastgoedgroep met Erik Zantingh. 
 

Bericht van de BIZ 
 
Onlangs is de nieuwsbrief van de BIZ verschenen. Enkele onderwerpen die aan bod komen: 
* Nieuw BIZ-bestuur en nieuwe lay-out 
* AED-apparaat & BHV Certificaat 
* De verkeerssituatie rondom het bedrijventerrein 
* Parkeervoorzieningen Westlandseweg 
* Glasvezelnetwerk 
* Het onderhoud van het groen 
 
De volledige nieuwsbrief is te lezen op http://us13.campaign-
archive1.com/?u=5a7cc3749af1de2298769f804&id=85b8b92f2b  
 

Bericht van VNO/NCW West 
 
De BVIW is voor de belangenbehartiging aangesloten bij VNO-NCW 
Westland-Delfland. Hieronder een greep uit de onderwerpen die VNO-
NCW Westland-Delfland afgelopen tijd heeft opgepakt en die van 
belang zijn voor onze leden. 
  

http://www.bviw.nl/
https://twitter.com/BVIWateringen
mailto:info@bviw.nl
http://us13.campaign-archive1.com/?u=5a7cc3749af1de2298769f804&id=85b8b92f2b
http://us13.campaign-archive1.com/?u=5a7cc3749af1de2298769f804&id=85b8b92f2b


- Vanuit bestuur BVIW is Michel Kortekaas op voordracht van VNO-NCW Westland-
Delfland opgenomen in het Platform Mobiliteit Westland. Hierin overleggen gemeente, 
provincie en bedrijfsleven over een goede bereikbaarheid van Westland.  
- Het bestuur van BVIW is door VNO-NCW Westland-Delfland in contact gebracht met 
de Provincie om direct betrokken te worden bij de vergroting van de capaciteit van de N211 
en aanleg van enkele ongelijkvloerse kruisingen. 
- De Harnaschknoop (aansluiting N211 op de A4) vormt een steeds groter knelpunt. 
VNO-NCW Westland-Delfland voert een actieve lobby voor snelle vergroting van de 
capaciteit van de Harnaschknoop. 
- BVIW neemt deel aan het halfjaarlijks overleg dat VNO-NCW Westland-Delfland 
organiseert voor bestuursleden van alle bedrijventerreinen om ervaringen uit te wisselen en 
zo mogelijk samen te werken. 
- Na een geslaagde lobby van VNO-NCW Westland-Delfland voor doortrekking van de 
A4 tussen Delft en Vlaardingen, wordt nu een actieve lobby gevoerd voor snelle en goede 
realisering van de Blankenburgtunnel. Deze tunnel is nodig om de verbinding met het zuiden 
verder te verbeteren. 
- Op advies van VNO-NCW Westland-Delfland heeft de gemeente Westland besloten 
de bestemmingsplanprocedures flink te verkorten. 
- Het aanbestedingsbeleid van de gemeente Westland is onlangs op advies van VNO-
NCW Westland-Delfland, MKB Westland en Bouwend Haaglanden bijgesteld. Resultaat: 
minder administratieve rompslomp en dus minder kosten, meer opdrachten meervoudig 
onderhands, goede kansen voor lokale ondernemers. 
BVIW-voorzitter Pim Koelemij is bestuurslid van VNO-NCW Westland-Delfland en kan 
gemakkelijk rechtstreeks onderwerpen inbrengen. 
Zie voor meer informatie over de activiteiten van VNO-NCW Westland-Delfland: www.vno-
ncwwest.nl/westland-delfland. 
 
Zie ook: http://www.vno-ncwwest.nl/regio/westland-d/default.aspx  
 

Overige 
 
Verbreding Wippolderlaan (N211) komt dichterbij  
 

 
Foto: Geraldine Mars 
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Op vrijdag 24 juni tekende wethouder Bram Meijer, samen met gedeputeerde van de 
provincie Zuid-Holland Floor Vermeulen en wethouder Hans Horlings van gemeente Midden-
Delfland, de uitvoeringsovereenkomst voor de aanpassing en verbreding van de 
Wippolderlaan (N211). De N211 is op dit moment de drukste provinciale weg van Zuid-
Holland. Per etmaal rijden er 70.000 voertuigen over de weg. Voor 2030 is de verwachting 
dat het aantal stijgt naar 100.000 voertuigen. 
“In het bedrijvige Westland moeten vracht- en autoverkeer, fietsers en voetgangers zich 
veilig en snel kunnen verplaatsen. De verbreding van de N211 is een mooi voorbeeld hoe 
gemeente en provincie samenwerken om de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in het 
Westland te vergroten,” aldus wethouder Meijer (Verkeer en Vervoer). “Als alles volgens 
planning verloopt, wordt in 2018 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.” 
In 2012 is het besluit genomen om de Wippolderlaan naar 2x3 rijstroken te verbreden. 
Daarnaast worden er ook ongelijkvloerse kruisingen bij de Laan van Wateringse Veld en de 
N222 Veilingroute/Wateringveldseweg aangelegd. In de overeenkomst staan nadere 
afspraken tussen de provincie en de beide gemeenten. De investering is begroot op ruim 42 
miljoen euro. Afhankelijk van de snelheid van grondverwerving en de doorlooptijd van 
ruimtelijke procedures zal het project tussen 2020 en 2022 gereed zijn. 
De werkzaamheden zullen erg veel overlast en slechtere bereikbaarheid opleveren 
gedurende een langere periode. Vandaar dat ook de problematiek rond de 
calamiteitenuitgangen (bruggetje van Wateringse Veld en poller op Zwethove) weer op de 
agenda staan. 
 
Hoe is het nu met Verkade Klimaat? 
 

 
                           Foto: Geraldine Mars 

 
Door een enorme brand is het pand van Verkade Klimaat aan de Turfschipper in Wateringen 
in de nacht van 19 op 20 april jl. volledig in de as gelegd. Het bedrijf toonde daadkracht en 
kreeg het voor elkaar om een dag later te kunnen opereren vanuit een pand in Naaldwijk. 
Aan directeur Ronald Verkade de vraag hoe het nu gaat met het bedrijf: “We hebben goede 



handel en zitten goed in het werk. In Wateringen zijn we nu aan het slopen en druk bezig 
met denken hoe we het gaan herbouwen. En we zijn in gesprek met de verzekeraar.” 
Ronald is erg blij met de steun die hij van alle kanten heeft ontvangen. “We kregen hulp van 
het bedrijventerrein en hebben veel reacties gekregen. Dat was geweldig. Hier in Naaldwijk 
zitten we prima, maar we hebben natuurlijk wel enorme heimwee naar Wateringen… Daar is 
niks aan te doen. Voordat we daar terug zijn, zijn we wel een jaar verder.” 
 
Aanvraag omgevingsvergunning  
 

 
                           Foto: Geraldine Mars 

 
De gemeente Westland heeft vrijdag 24 juni een aanvraag ontvangen voor een 
omgevingsvergunning om de tijdelijke opvang van asielzoekers mogelijk te maken aan de De 
Lierseweg 15-31 op het bedrijventerrein Zwethove in Wateringen. Het gaat hierbij om de 
tijdelijke opvang voor een periode van twee jaar van 275 asielzoekers. Wethouder Mohamed 
el Mokaddem: “De gemeente zal de aanvraag beoordelen en na het zomerreces zal de 
aanvraag in het college van burgemeester en wethouders worden behandeld.” 


