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Rogier Bos, bestuurslid (+ verduurzaming)
volgens presentielijst.

OPENBAAR DEEL ALV
1. Stand van zaken bedrijventerrein Nieuw Overvecht
Rogier Bos is zich als nieuw ONO-bestuurslid aan het oriënteren op de mogelijkheden
voor verduurzaming van het bedrijventerrein.
De vergroening van het bedrijventerrein is begin dit jaar afgerond als laatste onderdeel
van de revitalisering met EFRO-gelden.
De NRU (Noordelijke Randweg Utrecht) wordt opgewaardeerd. De doelstelling is dat de
huidige rondweg een snelheid van 80 km/u krijgt en de doorstroming wordt verbeterd
door ongelijkvloerse kruisingen zonder stoplichten. Hierover heeft op 10 juni een
bijeenkomst van Platform Ondernemend Utrecht met de gemeenteraad plaatsgevonden,
waarvoor de ONO-leden ook waren uitgenodigd. Er is geen budget voor driebaanswegen,
het bedrijfsleven heeft verzocht rekening te houden met de toekomstige verkeerstoename
(ook na 2020). Verbetering van de af- en aanvoerwegen bij de A2, Lage Weide en
Maarssen is ook van belang voor een goede doorstroming.
2. Ondernemersfonds Utrecht en financieel trekkingsrecht Nieuw Overvecht
De gemeenteraad heeft in december ingestemd met de verlenging van Ondernemersfonds
Utrecht t/m 2019, dus de komende jaren kan ook gebruik gemaakt worden van het
financiële trekkingsrecht voor Nieuw Overvecht. De gelden worden primair ingezet voor
de camerabeveiliging.
Van het resterende budget wil de ONO wat meer geld gaan besteden aan de ledenwerving
en ledenbetrokkenheid. In het najaar wordt nog een netwerkbijeenkomst georganiseerd en
een nieuwsbrief uitgegeven.
3. Veiligheid & Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) bedrijventerrein
Bestuurslid Bob Scherrenberg geeft aan dat de KVO-werkgroep voor bedrijventerrein
Nieuw Overvecht wat is uitgebreid. Extra deelnemers namens het bedrijfsleven zijn nog
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van harte welkom om voldoende 'body' te behouden. Volgens de statistieken gaat het
beter met het bedrijventerrein. De winkeldiefstallen zijn wel toegenomen, met name
doordat er ook meer retail (o.a. de Jumbo) is gekomen. Bij de schouw van het
bedrijventerrein viel het op dat de gebruikers nog steeds niet zo goed weten hoe ze
meldingen op het gebied van 'schoon, heel en veilig' kunnen doen. De zgn. Buiten Beter
app is daar zeer geschikt voor (www.buitenbeter.nl). St. Bundel, die de collectieve
contracten voor individuele gebouwbeveiliging verzorgt, staat los van het Keurmerk
Veilig Ondernemen. Op 10 juli wordt de voorlopige gunning van een Europese
aanbesteding verstrekt aan een nieuwe partij voor het cameratoezicht van 8 Utrechtse
bedrijvengebieden, waaronder Nieuw Overvecht. Eind juli zal deze gunning definitief
worden.
4. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt
Er zijn geen nagekomen vragen of opmerkingen.
5. Sluiting
Simon Fortuyn sluit de Algemene Ledenvergadering om 17.35 uur met dank voor ieders
komst en met dank voor de gastvrijheid van Bos Groep, die eenieder in hapjes en drankjes
voorziet.

***

2

