
Notulen Algemene Ledenvergadering ICC-Parkmanagement Meppel 

d.d. 18 november 2015 

 

Aanwezig:  Volgens presentielijst. 

Notulist: Irene Dijkstra.  

Locatie vergadering: Schouwburg Ogterop 

 

1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 15.50 uur en heet iedereen van harte welkom. Het is een 

bijzondere vergadering, omdat Kees Kuijpers officieel afscheid neemt als parkmanager.  

2. Notulen 23 april 2015 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.  

 

3. Begroting 2016 

Penningmeester Theo Bouius geeft een korte toelichting op de begroting 2016, die gepresenteerd 

wordt door de heer Arjen ter Horst, accountant bij MTH. Bijzonderheden in de begroting zijn o.a. de 

bijdrage aan de sinterklaasintocht op 14 november 2015. Deze is mede mogelijk gemaakt door 

diverse ondernemersverenigingen van Meppel en Nijeveen. Het  bestuur heeft een oproep gedaan 

aan de bedrijven om dit evenement financieel te ondersteunen en hieraan hebben veel bedrijven 

gehoor gegeven. Wij danken allen hartelijk voor hun bijdrage. Het secretariaat heeft aan de 

betreffende bedrijven een bedankje gestuurd. 

In 2015 heeft ICC-Parkmanagement voor het eerst een eigen kantoorruimte gehuurd. Om die reden 

zijn in 2016 kosten voor huisvesting in de begroting opgenomen. De inrichting is mogelijk gemaakt 

door schenkingen van de leden en daar zijn we blij mee. Leden zijn van harte welkom om het kantoor 

aan de Werkhorst 36 te komen bekijken.  

De kosten voor publiciteit en de algemene kosten zijn in de lijn met 2015. Verschil in nog te 

realiseren projecten voor 2016 is ingeschat op € 40.000. Dit bedrag is begroot op basis van 

ervaringen uit het verleden. Het betreffen bijdragen aan evenementen, revitalisering en aanleg 

glasvezel op Oevers.  

 

Er zit  nog plm. € 10.000 in de ‘subsidiepot’ voor duurzame investering in energie. Hiervan kan tot 31 

december 2015 gebruik gemaakt worden. Als onze leden hierop geen beroep doen, dan wordt het 

resterende bedrag aan een ander project besteed. 

De heer Ter Horst meldt dat in 2016 een kleine min ontstaat. Er is een mooi evenwicht tussen de  

inkomsten, die wij uit het Ondernemersfonds, de contributie en de bemiddeling fee’s ontvangen en 

de uitgaven. De opbrengsten zijn vergelijkbaar met de afgelopen jaren. 

Als er vanuit de leden nog ideeën voor projecten zijn dan kunnen zij dit kenbaar maken via het 

secretariaat. 

4. Nieuws van de verenigingen-berichten uit de werkgroepen 

Werkgroep Afval - Bertjan Boom: geen nieuws te melden. 

Werkgroep Energie – Bertjan Boom: alle deelnemers (grootverbruikers) aan de collectieve inkoop 

worden benaderd over de meetkosten van de energie. Men kan nog gebruik maken van de gratis 

scan via het project Green Deal. Als men interesse heeft kan dit doorgegeven worden via Jos 

Hagedoorn (parkmanager@iccpmm.nl) of Irene Dijkstra (secretariaat@iccpmm.nl). Dit is nog 

mogelijk t/m 2016. 

Werkgroep Bewegwijzering – Bertjan Boom: Er is helaas nog niets gebeurd. Er waren afspraken met 

de firma Dolsma, maar de uitvoering past niet meer in de bedrijfsvoering van de firma Dolsma. We 
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zijn nu bezig met een andere partij. Uiterlijk aan het eind van het 1e kwartaal 2016 zal de nieuwe 

bewegwijzering worden uitgevoerd. Wijzigingen of aanvullingen kunnen doorgegeven worden aan 

het secretariaat. 

Werkgroep Groen – Gert Veld: We blijven op dezelfde voet doorgaan. 

Werkgroep P&O –  Gert Veld: Op 24 november organiseren wij een ontbijtbijeenkomst in het kader 

van het thema duurzame inzetbaarheid van mensen. Het thema  behelst o.a. gezondheid, vitaliteit, 

vaardigheden, motivatie enz. enz.  Aan dit thema zullen meerdere bijeenkomsten worden gewijd. 

Deze ontbijtsessie gaat over mantelzorg en balans in een dynamische omgeving. De mensen, die 

binnen de bedrijven zijn belast met P&O zaken worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te 

zijn. Er worden onderdelen van duurzame inzetbaarheid behandeld, die niet bij iedereen bekend zijn. 

Vooral bij ziektegevallen door stress gerelateerde klachten is het risico en de aansprakelijkheid voor 

de werkgever groot.  

Werkgroep KVO-B – Adriaan Boogaerdt: Wij zijn druk bezig met de hercertificering. Het proces zal in 

april 2016 afgerond zijn en dan zal, als alles goed is,  het certificaat weer worden afgegeven. De 

respons op de enquête op sommige bedrijventerreinen kan beter en hij roept iedereen op om de 

enquête in te vullen. 

Evenement Metropool Zwolle– Henrico ten Brink: Ieder jaar is er een groot evenement van 

Metropool Zwolle, waarin 20 gemeenten vertegenwoordigd zijn. Wij willen als ICC-PMM samen met 

onze leden met een bus  naar dit symposium  en u bent bij deze van harte uitgenodigd om mee te 

gaan. Wij werken hierbij samen met de Business Club Meppel.  Steenwijkerland komt in ieder geval 

met haar leden met een bus en dat daar willen wij natuurlijk niet voor onder doen.  

De busreis, lunch en entreekaarten à € 100, worden u aangeboden door ICC-Parkmanagement. Het 

programma wordt u per mail gestuurd.  

5. Rondvraag 
De heer Vedder: Revamo maakt onderdeel uit van de Technetkring, waarin o.a. Meppel, Steenwijk,  
Deltion Zwolle en Stad&Esch vertegenwoordigd zijn. Zij hebben Tastbaar Techniek georganiseerd 
voor kinderen en hun ouders. Het omvat een bredere doelgroep dan de Dag van de Techniek. Er 
hebben 900 kinderen en 500 ouders deelgenomen. Het doel was om kinderen met techniek in 
aanraking te laten komen en belangstelling te wekken voor een opleiding in de techniek.  
Het was succesvol  en wordt volgend jaar weer georganiseerd. Als er nog bedrijven zijn die deel 

willen nemen zijn zij van harte welkom.  

Theo Bouius geeft aan dat het mooi zou zijn om niet alleen samen te doen met de Week van de 

Techniek en de OBD, maar ook de krachten te bundelen met Tastbaar Techniek. Dit is niet mogelijk, 

omdat Tastbaar Techniek op vrijdagmiddag, aansluitend aan de schooldag is, en de OBD op zaterdag.  

Compliment vanuit het bestuur voor de geweldige organisatie.  

Danny Olinga: Hij maakt zich zorgen over de leegstand op de bedrijventerreinen en dan met name op 

Blankenstein. Hij weet dat hierover gesprekken gaande zijn. Wij moeten meer gezamenlijk het belang 

zien om Meppel te presenteren en ons zelf de vraag stellen: Waarom zou je je vestigen in Meppel?  

Henrico ten Brink: We hebben contact met ondernemers op Blankenstein en bespreken dit met onze 

contacten bij de gemeente. Het probleem speelt overigens in heel Drenthe. We komen ook met de 6 

andere gemeenten bij elkaar in het overleg Parkmanagement Drenthe en de besturen daarvan. 

Samen proberen we een oplossing te vinden en delen wij onze ideeën. 

Henrico ten Brink uit regelmatig zijn ongenoegen over het vertrek van diverse (semi) 

overheidsinstellingen uit Meppel in de laatste 20 jaar en is van mening dat vertrek in veel gevallen 

niet nodig was geweest. We zijn tot op het niveau van de Commissaris van de Koning hierover in 

gesprek. Cor Molenaar is hier ook druk mee bezig. Het is van belang dat we aansprekende projecten 

bedenken om Meppel te kunnen verkopen.  De samenwerking Zwolle, Kampen en Meppel is ook 



belangrijk voor het containervervoer. Wij willen de capaciteit opvoeren naar het dubbele en dat kan 

ook een gunstig effect hebben op de andere bedrijven.  

6. Gastpreker Jos Kok 

De heer Kok presenteert aan de hand van voorbeelden de werking en de schier oneindige  

mogelijkheden van de 3D printer. Hij is mede initiatiefnemer van het 3DKanjer project . Dit project 

heeft tot doel om kinderen enthousiast te maken voor techniek en technologie. Het gaat met name 

over kinderen tussen de 10 en 12 jaar (basisscholen), want zij zijn het meest ontvankelijk voor 

nieuwe impulsen en die laten ze later mee spelen in hun keuze voor een opleiding. 

De 3D printer is voor velerlei doelen in te zetten, o.a. in de medische wereld zijn er al fantastische 

resultaten mee geboekt. 

Voor de landbouw worden onderdelen van machines tegen een fractie van de kosten gemaakt, die 

anders betaald moeten worden voor niet-gangbare onderdeeltjes. Het zijn ook prachtige 

stageopdrachten. Er zijn nu 45 basisscholen bezig met het bouwen van een 3D printer.  

Helaas heeft de 3D printer ook een keerzijde (maken van wapens), want niet iedere gebruiker heeft 

goede bedoelingen. De heer Kok heeft voor alle belangstellenden een prachtig boek meegenomen, 

die de vele mogelijkheden in beeld brengt.  

 

                Gastspreker Marcel Kampman 

Marcel Kampman vertelt boeiend over de nieuwe wereld van het Stadslab, waarin we samen zorgen 

voor een omgeving die van toegevoegde waarde is. De vraag hierbij is: Hoe faciliteer je 

ontmoetingen. Hij heeft een ruimte in de Gasfabriek en deze kan op verzoek door iedereen gebruikt 

worden die wil brainstormen. Het idee erachter is om ruimtes meer functioneel te gebruiken.  Marcel 

spart graag op een Informele manier, want dan kun je vrij denken en “morsen”. Zijn eyeopener was 

Andy Warhol.   De Rabobank heeft  22 initiatieven voor Meppel en omgeving. Raak er mee bekend en 

doe er iets mee. 

Stadslab (Meppel) laat je denken over:  wie zijn de partners,  welke projecten wie je uitvoeren,  hoe 

krijg je geld, wie is er geschikt,  voor wie is het bedoeld en  waarom zou je in Meppel uitstappen.  

Oproep om voor 8 december een stadslab te maken. Met het idee kun je een aanvraag voor subsidie 

indienen. Leuk idee: kinderen kunnen een dag sinterklaas zijn door hun cadeautje of eigen speelgoed 

te geven aan andere kinderen.  

---------- 

Receptie Kees Kuijpers 

Henrico ten Brink spreekt Kees Kuijpers toe in een prachtige speech met als thema “en toen werd 
alles anders” over de veranderingen in het 2e deel van de 20e eeuw. De “lastige” jongeren van toen 
zijn de senioren van nu en zij hebben gewerkt aan de veranderingen,  groei en welvaart van ons land.  
Het idee van een parkmanager ontstond indertijd tijdens een excursie bij Revamo. Na een gesprek 
met de provincie en de gemeente heeft het vorm gekregen en is het in de loop der jaren geworden 
wat er nu staat: Het KVO-B certificaat, glasvezelnetwerk, betrekken van Rogat bij onze organisatie, 
draagvlak voor revitalisering, WAM, Open Bedrijven Dag, Platform Drenthe, het Ondernemersfonds 
en…….te veel om op te noemen. Kortom: Een man waar een stad niet zonder kan, klankbord en 
bindmiddel! 
 
Kees Kuijpers bedankt de voorzitter voor zijn lovende woorden en zet iedereen even op het 
verkeerde been door te zeggen dat hij spijt heeft van zijn afscheid. Hij geeft zijn opvolger Jos  
Hagedoorn het advies om het bedrijfsleven en onderwijs te blijven verbinden en samen te werken 
met Steenwijkerland en Staphorst. Hij besluit zijn speech met een prachtige anekdote.  



 

 

 


