Beknopt Jaarverslag AOL 2019
Nieuwjaarsbijeenkomst
De traditionele nieuwsjaarsbijeenkomst op 14 januari, deze keer in De Roode Leeuw, wordt druk
bezocht. Meer dan honderd leden zijn aanwezig. Ze luisteren naar een inspirerend verhaal van
ondernemer, investeerder, auteur en televisiepersoonlijkheid Annemarie van Gaal. Moraal van
haar verhaal: Schaats naar de plek waar de hockeypuck naar toegaat, niet naar de plek waar
die vandaan komt. Tijdens zijn nieuwjaarsspeech stipt voorzitter Rick Muileboom de
ledensamenstelling van de AOL aan. Hij meldt dat bij sommigen de indruk leeft dat de AOL een
clubje middenstanders is. Hij benadrukt dat middenstanders slechts dertig procent van het totale
ledenbestand uitmaken. De AOL vertegenwoordigt de totale breedte van het midden- en
kleinbedrijf.

Leden
Op 31 december 2019 telt de AOL zo’n honderdvierenveertig leden. Het ledenbestand is in het
verenigingsjaar met ruim vijftien leden gegroeid. Het bestuur wil dit aantal graag verder
uitbreiden.

Ledenactiviteiten
Op 27 februari brengt een groep AOL-ers een bezoek aan de Huisvuilcentrale (HVC) in Alkmaar.
De excursie is volgeboekt. De deelnemers komen tot de ontdekking dat HVC veel meer is dan
een afvalverbrander. De constatering dat huisvuil over het algemeen goed gescheiden de
fabriek binnenkomt, maar dat afvalscheiding bij bedrijven nog slechts in de kinderschoenen
staat, deed sommige wenkbrauwen fronsen.
Op 23 april organiseert de AOL een dubbele activiteit. Een middagprogramma voorziet in een
bedrijfsexcursie naar de uitgever van het Langedijker Nieuwsblad: Rodi Media in Diemen. ’s
Avonds is een grotere groep getuige van de competitiewedstrijd AZ-Heracles. Het AOLgezelschap volgt de wedstrijd vanaf een businessseat op de tribune. Hapjes en drankjes zijn er
voldoende.
Deelnemers aan de rondleiding bij het Liquicity Festival in recreatiegebied Geestmerambacht
krijgen op 20 juli een uniek kijkje achter de schermen. Organisator Daan Spoek vertelt van de
hoed en de rand. De excursie werd verzorgd in samenwerking met ons lid Recreatieschap
Geestmerambacht.
Samen met Gastvrij de Burg organiseert de AOL in 2019 vier zogenoemde vrijdagmiddagborrels.
De bijeenkomsten zijn bedoeld als netwerkborrels, waarbij ook niet leden aanwezig kunnen zijn.
De belangstelling is wisselend. Toch wordt voor 2020 besloten het initiatief te prolongeren.
In samenwerking met ons lid IB Arbo Advies organiseert de AOL in het voorjaar van 2019 opnieuw
een cursus bedrijfshulpverlening. BHV- cursus voor AOL-leden.

Bestuursvergaderingen
Het bestuur van de AOL komt in 2019 verspreid over het jaar zes keer bijeen.

Overleg BKL, Gemeente en AOL
Het overleg tussen gemeente, BKL en AOL wordt in de eerste helft van 2019 overschaduwd door
de opgeschorte samenwerking waartoe AOL en zusterorganisatie BKL als gevolg van de in hun
ogen ondoorzichtige communicatie rond de reconstructie van de kruising Voorburggracht/N504.
Na een gesprek met de gemeente besluit de AOL in maart de samenwerking deels te hervatten.
Hoewel de AOL bij het standpunt blijft dat samenwerking transparant hoor te zijn, is toch
besloten de strijdbijl te begraven. De AOL beperkt de samenwerking tot een aantal actuele
onderwerpen. Afhankelijk van de wijze waarop de interactie met het gemeentebestuur de
komende tijd verloopt, besluit de AOL tot eventuele uitbreiding naar het oude niveau.

Gemeentelijke aangelegenheden
Opnieuw vraagt de AOL bij de gemeente om helderheid over het beleid om detailhandel toe te
staan op bedrijventerrein Zuiderdel in Broek op Langedijk. In gemeentelijke regelgeving is
aangegeven dat detailhandel niet thuishoort op een bedrijventerrein. Een uitzondering hierop
vormen woonboulevards, garagebedrijven, bouwmarkten en vergelijkbare ondernemingen. Het
feitelijk beeld op Zuiderdel komt niet overeen met deze regelgeving. De AOL maakt zich sinds
jaar en dag sterk voor het behoud van levendigheid in de dorpskernen. Door steeds meer
detailhandel toe te staan op een bedrijventerrein ontstaat in de dorpskernen een terugloop van
het winkelbestand. De AOL vindt dat een ongewenste ontwikkeling.
Een delegatie van de AOL is op 18 november aanwezig bij het jaarlijkse overleg met
fractievoorzitters uit de gemeenteraad. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de BKL. In het
overleg worden de fractievoorzitters bijgepraat over zaken die ondernemers bezighouden.

Detailhandelsnota
Het bureau Stedelijke Planning gaat voor de fusiegemeente Heerhugowaard en Langedijk een
nieuwe detailhandelsnota ontwikkelen. Voorzitter Rick Muileboom vertegenwoordigt de AOL in
overleggen dat moet leiden tot een nieuwe document.

Economische visie
BKL, LTO en AOL committeren zich niet aan de opgestelde economische visie van de gemeente.
Net als genoemde zusterorganisaties had een vertegenwoordiging van de AOL zitting in de
klankbordgroep. Het eindresultaat werd enkele dagen voor de klankbordvergadering
toegestuurd. De tijd om een goed standpunt in te nemen bleek te kort. Bovendien zijn LTO en
AOL van mening dat een eventueel akkoord alleen maar gezamenlijk kan zijn. Aangezien de BKL
de opgeschorte samenwerking nog niet had opgeheven, en daarom niet aan tafel zat, kon van
een gezamenlijk gedragen voorstel geen sprake zijn. Het gemeentebestuur heeft de nieuwe
economische visie aan de raad voorgelegd zonder de instemming van het georganiseerde
bedrijfsleven. De gemeenteraad heeft ingestemd met de visie.

Thema-avond over gemeentelijke fusie

Op 15 maart organiseert de AOL voor eigen leden en overige ondernemers een thema-avond
over naderde gemeentelijke fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard. De avond staat onder
leiding van Jan Baas, voormalig burgemeester van Enkhuizen. De burgemeesters van
Heerhugowaard en Langedijk vertellen over de spoorboekje van de komende tijd. De voorzitters
van de ondernemersfederaties van Schagen en Medemblik vertellen over de wijze waarop het
bedrijfsleven sinds hun gemeentelijke samenvoeging is georganiseerd. In tegenstelling tot de
diverse door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten, was bij de AOL-bijeenkomst aan
belangstelling geen gebrek. De zaal in het oude museum zat vol.

Verkeersberaad
Ron Verburg en Rick Muileboom vertegenwoordigen de AOL in het Verkeersberaad van de
gemeente. Het Verkeersberaad komt in 2019 één keer bijeen.

Nieuwsbrieven
De digitale nieuwsbrief van de AOL verschijnt in 2019 zes keer. 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.

Sinterklaas
Net als voorgaande jaren ondersteunt de AOL ook in 2019 de stichting Vrienden van de Sint met
een financiële bijdrage.

Ledenvergadering
De algemene ledenvergadering wordt op 8 april gehouden in museum Broeker Veiling. Gert
Coenraads neemt afscheid als bestuurslid. Wim Honig en Harry Katstra werden voor een nieuwe
termijn herbenoemd. Zoals gebruikelijk was voor de jaarvergadering een spreker uitgenodigd.
Deze keer werden wij bijgepraat over de alternatieve betaaleenheid VIX.

Het bestuur
In 2019 kent het bestuur de volgende samenstelling:
Rick Muileboom, voorzitter
Harry Katstra, secretaris
Wouter van Assendelft, penningmeester
Ron Verburg, lid
Wim Honig, lid
Par Oudejans, lid

