Verslag van de ledenvergadering van de
ondernemersvereniging Business- en Sciencepark Wageningen
Datum:

20 januari 2011, 12:00 uur

Locatie:

Schuurman & de Leeuw accountants, Wageningen

Aanwezig: Jeff Gielen (voorzitter) – Kadans Biofacilities
Leo Zwinkels (penningmeester) – Keygene
Jan Lasschuit (secretaris)– Alfa Accountants en Adviseurs
Piet-Hein van Spanje – A&S advocaten
en nog 20 andere leden

Opening en vaststellen agenda
Presentatie Schuurman & de Leeuw accountants door Edwin Schuurman en Edgar de Leeuw
Schuurman & de Leeuw accountants profileert zich als accountant voor de ondernemer in het midden- en
kleinbedrijf, de vrije beroepsbeoefenaren, stichtingen en verenigingen. Gezien het feit dat Edwin Schuurman
en Edgar de Leeuw zelf ook ondernemer zijn, spreken zij de taal van de cliënt, zodat zij er op gericht zijn de
cliënt persoonlijk terzijde te staan.
Schuurman & de Leeuw accountants is in 1999 ontstaan nadat Edwin Schuurman en Edgar de Leeuw het
accountantskantoor hebben overgenomen waar zij beiden al jaren werkzaam waren. De afgelopen 10 jaar is
Schuurman & de Leeuw accountants op de Costerweg te Wageningen uitgegroeid van 2 tot 9 medewerkers.
Per 1 maart 2011 verwachten zij de 14e medewerker te kunnen begroeten in hun nieuwe pand op het
Business en Science Park Wageningen. Het nieuwe pand is gebouwd door klanten van Schuurman & de
Leeuw accountants, dat laat zien dat zij zeer betrokken zijn bij Wageningen en omgeving. De
bovenverdieping wordt gehuurd door St. Foodvalley.

Wisseling functie secretaris
Jan Lasschuit vervult nu de secretarisactiviteiten van de vereniging BSPW. Hij is het aanspreekpunt betreft
de bijeenkomsten en alle mail e.d. kan naar hem worden gestuurd (jlasschuit@alfa-accountants.nl). Dit is ook
gewijzigd op de website (www.bspw.nl). De website is verhuisd naar een ander provider. Voortaan kan het
aan- en afmelden voor de ledenbijeenkomsten via een formulier op deze website en hoeft niet meer via de
mail. De uitnodiging komt nog wel via de mail binnen bij de leden. Het is de bedoeling dat er meer integratie
mogelijkheden komen op de website, zoals insturen van vragen/opmerkingen en plaatsen van reacties e.d.
Piet-Hein van Spanje blijft lid van het BSPW bestuur. Vorig jaar is hij lid van het bestuur van het WOC
(Wageningen Ondernemers Contact) geworden voor het onderdeel dienstverlening en kennis intensieve
bedrijven.

De Bereikbare Vallei
De Bereikbare Vallei is een provinciaal initiatief dat onder andere de bereikbaarheid in de regio onderzoekt,
waaronder Wageningen en specifiek het BSPW. Samen met het BSPW wil zij een nulmeting uitvoeren om zo
de knelpunten betreft bereikbaarheid en parkeren op papier te krijgen. Zij dragen ook alternatieven aan. Met
de feiten uit dit onderzoek kan de gemeente wellicht makkelijker worden overtuigd de huidige plannen te
herzien en de verschillende onderzoeken die langs elkaar heen lopen vergelijken. Hopelijk nog in januari
2011 zal naar ieder bedrijf op het BSPW een link worden gestuurd naar de enquête op de site van de
Bereikbare Vallei (de nulmeting). Het is de bedoeling dat alle bedrijven deze link doormailen naar al hun
medewerkers. Deze link zal door ondergetekende ook nog apart naar alle leden worden gemaild ter
herinnering. Ook het parkeerprobleem komt in deze enquête aan de orde.
Vul allen deze enquête in, dit is een goede gelegenheid om je mening te geven!
Parkeren
Op de straat tussen Meteo Consult en LTO zijn in november 2010 zonder vooraankondiging parkeerboetes
uitgedeeld. Dit naar aanleiding van klachten van de busmaatschappij over het parkeren langs de weg. De
weg wordt onoverzichtelijk en smal als er aan beide kanten auto’s staan. Het parkeerprobleem doet zich
voornamelijk voor als er evenementen zijn en wordt voornamelijk gecreëerd door bezoekers. Het afbakenen
van eigen terrein door slagbomen, prikkeldraad of het plaatsen van vervelende briefjes dragen niet bij aan
een structurele en gebruiksvriendelijke oplossing. Wij willen niet enkel gaan voor individuele oplossingen
maar voor één totaaloplossing voor het gehele BSPW. Piet-Hein van Spanje en Leo Zwinkels hebben
hierover overleg met de gemeente (wethouder). In de enquête van De Bereikbare Vallei kun je zelf je mening
geven.
Kortenoord
Het Bouwfonds nodigt alle leden van het BSPW uit de plannen in te zien tijdens de lunchbijeenkomst op 3
maart 2011. Het Bestemmingsplan is 20 januari 2011 definitief gepubliceerd. De tekeningen en het plan
kunnen worden bekeken op de site van de gemeente. De definitieve uitnodiging volgt nog.
Rondvraag
Het vraagstuk uniforme borden/wegwijzers op het BSPW ligt nog steeds bij de gemeente. Zij hebben hier nog
geen prioriteit aan gegeven.
De voorzitter dankt Schuurman & de Leeuw hartelijk voor de geboden gastvrijheid en de leden voor hun
aanwezigheid.
Wageningen, 26 januari 2011,
Jan Lasschuit

