
 

 

Beknopt Jaarverslag AOL 2018 

Ingebracht tijdens de algemene ledenvergadering op 8 april 2019 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Tijdens de traditionele nieuwsjaarreceptie op 15 januari, deze keer in Hotel De Buizerd, 

constateert AOL-voorzitter Rick Muileboom dat er weer leven in de brouwerij zit. “Het 

gaat beter met de economie en daar plukken we allemaal de vruchten van. Maar nog 

steeds heeft het midden- en kleinbedrijf het niet gemakkelijk.” De 

nieuwjaarsbijeenkomst wordt goed bezocht. Behalve de voorzitter kunnen de 

aanwezigen luisteren naar een inspirerend verhaal van gastspreker Thomas Braun. 

Voormalig horeca-uitbater Peter de Nijs wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie benoemd 

tot Lid van Verdienste. 

Leden 

Op 31 december 2018 telt de AOL zo’n honderddertig leden. Het ledenbestand is in het 

verenigingsjaar met ruim dertig leden gegroeid. (Deze groei gaat gestaag door. Op 26 

maart 2019 telt de vereniging 145 leden. Het bestuur wil dit aantal graag verder 

uitbreiden).  

Ledenactiviteiten 

Op 14 maart bezochten de leden van de AOL het bedrijf Exellent Foods (de 

krokettenfabriek) op bedrijventerrein Breekland. De excursie was volgeboekt. 

Woensdag 23 mei wordt voor onze leden in zaal Concordia een workshop 

georganiseerd over de gevolgen van de nieuwe privacywetgeving. Vrijdag 22 juni 

gingen de AOL-leden op bezoek bij de wereldmarktleider in uienzaad: De Groot en Slot 

in Broek op Langedijk. De belangstelling voor de ledenbarbecue op 13 september op 

een eilandje in het Oosterdelgebied kon beter. De aanwezigen genoten van een goed 

stuk vlees en een prachtige ondergaande zon. Woensdag 7 november reist een bus vol 

AOL-leden naar het Eendenmuseum in Andijk.  

Bestuursvergaderingen 

Het bestuur van de AOL komt in 2018 verspreid over het jaar zeven keer bijeen. 

Overleg BKL, Gemeente en AOL 



Door de verkiezingen en de vorming van een nieuw college van burgemeester en 

wethouders is het voorjaarsoverleg tussen gemeente en de besturen van de 

Bedrijfskring Langedijk en de Algemene Ondernemersvereniging Langedijk AOL niet 

doorgegaan. Begin november was er wel een bijeenkomst.  

2018 gaat niet de geschiedenisboeken in als het meest constructieve jaar op het 

gebied van samenwerking tussen de gemeente en de ondernemersverenigingen. 

Nadat zowel BKL als AOL meerdere keren de indruk hebben gekregen niet serieus te 

worden genomen, deed een publicatie over de voorgenomen werkzaamheden op de 

provinciale weg N504 de druppel van de emmer overlopen. Beide 

ondernemersvereniging besloten half november 2018 de samenwerking met de 

gemeente op te schorten. Veel indruk maakte het besluit niet. De gemeente reageerde 

nauwelijks op de ontstane situatie. Behalve het opschorten van de samenwerking dient 

de AOL ook een zienswijze in bij de gemeente waarin het standpunt te kiezen voor een 

ondertunneling nogmaals wordt onderbouwd. Aan het einde van het jaar wordt 

duidelijk dat de gemeente de argumenten terzijde schuift.  

In het kader van de naderende gemeenteraadsverkiezingen organiseerde 

zusterorganisatie BKL een verkiezingsdebat. Tijdens de discussie blijkt dat de Langedijker 

politiek niet warmloopt voor een intensiever contact met ondernemersverenigingen 

zoals BKL en AOL. In de nieuwsbrief van mei verkondigt Jasper Nieuwenhuizen, de 

nieuwe wethouder voor Economische Zaken, dat de gemeente best wel wat creatiever 

mag omgaan met de wensen van ondernemers.  

Economische visie 

Gemeente Langedijk wil een nieuwe economische visie ontwikkelen. Daarmee komt de 

gemeente tegemoet aan een wens van AOL en BKL om de huidige visie te 

actualiseren. Namens de AOL schuiven Ron Verburg en Harry Katstra aan in een 

klankbordgroep die de totstandkoming begeleidt. Aanvankelijk was het de bedoeling 

van de gemeente de nieuwe visie eind 2018 op te leveren. Deze doelstelling is niet 

gehaald.  

Verkeersberaad 

Ron Verburg en Rick Muileboom vertegenwoordigen de AOL in het Verkeersberaad van 

de gemeente. Het Verkeersberaad komt in 2018 tweemaal bijeen. 

Nieuwsbrieven 

De AOL start in 2018 met het uitgeven van een digitale nieuwsbrief. Totaal verschijnen er 

in 2018 zes edities. De reacties van de leden zijn positief. Behalve aan de leden wordt 

de nieuwsbrief ook toegezonden aan leden van de gemeenteraad en een divers 

bestand van andere ondernemers in de gemeente. Het totale mailbestand omvat 

ongeveer zevenhonderd adressen. Het bestuur besluit de nieuwsbrief in 2019 te 

continueren.  



Sinterklaas 

Net als voorgaande jaren ondersteunt de AOL ook in 2018 de stichting Vrienden van de 

Sint met een financiële bijdrage.  

Overig contact met gemeente 

In een brief vraagt de AOL bij de gemeente Langedijk uitleg over de steeds 

toenemende detailhandel op bedrijventerrein Zuiderdel. In de ogen van de AOL staat 

deze ontwikkeling haaks op de gemeentelijke intentie de bedrijvigheid in de reguliere 

winkelgebieden te bevorderen. Door ondernemers vergunning te verlenen detailhandel 

te verrichten op een bedrijventerrein ontstaat in de ogen van de AOL oneerlijke 

concurrentie. Het uiteindelijke antwoord van de gemeente bevredigt de AOL niet. De 

gemeente zegt in veel gevallen niet te kunnen weigeren omdat het bestemmingsplan 

uitzonderingen kent. Op een aantal concreet benoemde winkelactiviteiten voert de 

gemeente een handhavingstraject uit. 

Ledenvergadering 

De algemene ledenvergadering op maandag 9 april in Restaurant De Burg wordt goed 

bezocht. De gebruikelijk agendapunten staan op het programma. Penningmeester 

Remko Tjassens Keiser neemt tijdens de vergadering afscheid als bestuurslid. Par 

Oudejans wordt benoemd tot algemeen bestuurslid. De penningen van de AOL 

worden voortaan beheerd door het zittende bestuurslid Wouter van Assendelft. De 

bijeenkomst werd afgesloten met een presentatie van Vitalics en Natural Sports over het 

voeren van eigen regie op gezondheid en werk. 

Het bestuur 

In 2018 kent het bestuur de volgende samenstelling: 

Rick Muileboom, voorzitter 

Harry Katstra, secretaris 

Wouter van Assendelft, penningmeester 

Ron Verburg, lid 

Gert Coenraads, lid 

Wim Honig, lid 

Par Oudejans, lid 

 

 


