
Leden(jaar)vergadering bedrijvenvereniging De Hemrik
Datum: 15 mei 2019
Aanwezig: 39 leden

N O T U L E N

1. Opening
Herman Kiestra heet de leden van harte welkom. Dit maal op de mooi locatie van Omrin. Herman 
heet in het bijzonder Nico Ritsma van Thomassen Akkrum welkom. Het bedrijf Thomassen Akkrum 
met een vestiging aan de Geminiweg, is het 200e lid van de bedrijvenvereniging de Hemrik.

2. Ingekomen stukken/Mededelingen
Er is bericht van verhindering binnengekomen van: Berend te Biesebeek, Arne Brouwers, Petra Knol, 
Bernarda Reijneker en Tjitse Bouma.

3. Notulen 15 mei 2018
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

4. Jaarrekening 2017 en begroting 2018
René Kempen, penningmeester, geeft een toelichting op de cijfers van 2018. Het eigen vermogen van
de bedrijvenvereniging is licht toegenomen. De inkomsten van de bedrijvenvereniging bestaan uit 
contributies, bijdragen Leeuwarder Ondernemers Fonds, BCDN en opbrengst uit een geliquideerde 
stichting. De inkomsten BCDN worden gevormd door de bijdragen van de deelnemende bedrijven 
aan de BCDN voor het Hemrik-plein. Eenzelfde bedrag staat bij de uitgaven als kosten BCDN. In deze 
fungeert de bedrijvenvereniging als doorgeefluik.
De post inkopen betreft de ledenactiviteiten. De kosten voor secretariaat en parkmanagement zijn 
nagenoeg gelijk gebleven.
De collectieve beveiliging is in 2018 volledig door de bedrijvenvereniging betaald, € 25.823. Het 
streven is dat de deelnemers aan het collectief in 2019 de helft betalen en de dat bedrijvenvereniging
de andere helft betaald.
De begroting van 2019 roept geen vragen op bij de leden. René merkt op dat de post Hemrik Schoon 
een samenwerking betreft met SKREP, onderdeel van Zienn,  voor het opruimen van zwerfvuil op de 
Hemrik
De kascommissie, bestaande uit Arne Brouwers en Sjoerd Boersma, heeft geconcludeerd dat de 
cijfers een getrouw beeld geven van de werkelijkheid. 
De vergadering besluit unaniem de penningmeester décharge te verlenen.
Arne Brouwers treedt, na twee jaar, af als lid van de kascommissie. Zijn plaats wordt ingenomen door
het reserve-lid Agnes Buikema. Bertout Piebenga meldt zich aan als reserve-lid van de kascommissie.

5. Bestuurszaken
Het jaar 2018
Aan de hand van een aantal steekwoorden blikt Herman terug op het jaar 2018. Dit jaar stond ook bij
de bedrijvenvereniging in het teken van CH2018. De leden konden voor diverse voorstelling 
vrijkaarten krijgen. Hier is ook massaal gebruik van gemaakt. Het hoogtepunt was de Stormruiter in 
het WTC, maar ook Marijke Muio, als onderdeel van Under de Toer en Lost in the Greenhouse waren 
interessante voorstelling waarbij veel leden aanwezig zijn geweest. 



In 2018 zijn er ook weer twee Burenestafettes gehouden. De eerste in april bij Stedon, Fitplan en 
Trimm Design en bij de tweede Burenestafette in oktober werden NIFA Technologies, Bandsma Bultje
Topmovers en Brixx/Bagageonline.
Ook was er weer de jaarlijkse praamtocht en bijbehorende barbecue. In september werd er weer 
volop gestreden om de Hemrik-bokaal in de sporten kaatsen en jeu de boules.
Het Hemrik-plein is in 2018 een succes geweest, in 2019 vielen de bezoekers aantallen tegen. 
Verder is in 2018 de 6e ster Keurmerk Veilig Ondernemen verworven en ook is de gemeente 
begonnen met de eerste fase van de Planetenlaan, dat wil zeggen de aanleg van een rotonde.
Het jaar 2018 is het eerste jaar van de samenwerking geweest met Trigion voor de collectieve 
beveiliging op de Hemrik. Deze samenwerking wordt in 2019 voortgezet
Ook is in 2018 de vernieuwde website van de bedrijvenvereniging gelanceerd. Bedrijven kunnen op 
deze website zichzelf presenteren maar ook vacatures plaatsen en evenementen aankondigen op de 
website.

Op een vraag aan de leden van Herman of de bedrijvenvereniging een eigen beurs op de Hemrik moet
gaan organiseren wordt volmondig ja gezegd door de leden.

Bestuurszaken
René Kempen is aftredend en herkiesbaar. Onder applaus  wordt hij herkozen.

6. Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen
René Kempen, voorzitter van de werkgroep,  geeft in een korte presentatie weer welke activiteiten 
de werkgroep in 2018 heeft georganiseerd.  De werkgroep is een samenwerkingsverband van de 
bedrijvenvereniging, gemeente Leeuwarden, Politie Fryslân en Brandweer Fryslân. 
In mei is er een dagschouw geweest, in juni is er geënquêteerd onder de leden en niet-leden. 
Daarnaast is schoon, heel en veilig een speerpunt van de werkgroep. 
Ook het punt cybersafety staat hoog op de agenda mede omdat leden in de enquête hierom vragen. 
Inmiddels is gestart met een samenwerking met het Friesland College hierover.

René merkt op dat de cijfers die uit de enquête blijken landelijk positief afsteken. Wel ervaren de 
geënquêteerden meer overlast. Deze overlast kan worden samengevat in een top 3 en die bestaat 
uit: vervuiling, hard rijden en geparkeerde vrachtwagens.
De doelen voor de jaren 2019-2021 zijn dan de volgende: overlast beperken, verkeersveiligheid 
vergroten,  verlichting op de Hemrik verbeteren en gericht op bedrijven wil de werkgroep graag het 
bezit van een BHV-plan vergroten, en dat bedrijven voorbereid zijn op een calamiteit en hier met 
naastliggende bedrijven afspraken over hebben gemaakt.

7. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
Wel maakt Herman gebruik van de rondvraag om een cheque van € 1.275 te overhandigen aan Erik 
Lansu van Friesland Beweegt. Dit is de opbrengst van de schilderijen tijdens het Hemrik-plein op de 
BCDN2019. Friesland Beweegt zal dit geld gebruiken voor een aanpassing van het invalidetoilet.

8. Sluiting
Onder dankzegging van ieders inbreng sluit Herman de vergadering en geeft het woord aan Peter 
Eduard de Boer van Bureau Faunax die een presentatie zal houden over biodiversiteit op 
bedrijventerreinen en dan in het bijzonder hoe bedrijven een bijdrage hieraan kunnen leveren en dat
dit ook een vorm van kostenbesparing kan opleveren doordat gazons niet elke week meer moeten 
worden gemaaid.


