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Westbroekse ondernemers voor
het eerst bij elkaar
Meer dan vijftig Westbroekse onder- Iedereen had er duidelijk zin in en
dat werd nog eens versterkt door de
nemers waren afgekomen op de eerste
vlotte manier waarop ‘regisseur’ Henk
contactavond voor deze doelgroep op van der Feest de avond presenteerde.
Zoiets is deze flamboyante Westbroedonderdagavond 14 februari. In het
ker, zelf ook ondernemer, wel toeverDorpshuis beleefden ze een zinvolle trouwd.
maar ook gezellige avond met elkaar.

De aanwezigen luisterden met veel
Niet in de laatste plaats door de gast- interesse naar Gerard Weck, Adviseur van de Kamer van Koophandel
vrije ontvangst door de beheerders Ad
Midden-Nederland. Hij vertelde over
en Hilda Verhoef die deze avond had- de mogelijkheden die zijn instelling
ook voor Westbroekse ondernemers
den opgezet.
biedt. Michiel Vliet, accountmanager

van de Rabobank, wees de aanwezigen op de mogelijkheden die zijn
bank kan bieden bij het opzetten
van een businessplan. Hij benadrukte
tevens het belang om goed op de
hoogte te zijn van de financiële regelgeving bij het runnen van een
eigen bedrijf. Tenslotte hield Maurits
de Bruin, voorzitter van de Kring Ondernemers Maartensdijk (KOM) en
tevens bestuurslid van de Biltse Ondernemers Federatie een inleiding
over hoe belangrijk het is dat ondernemers zich goed organiseren. En natuurlijk wees hij daarbij op de rol die
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zijn organisatie hierbij speelt voor de
entrepreneurs in de gemeente De
Bilt. Die rol zou zijn kring ook kunnen
spelen voor de lokale ondernemers
die deze avond in Westbroek bijeen
waren gekomen.

ARBEIDSPLAATSEN
Vanuit de zaal kwam sterk de wens
naar voren om de specifieke bedrijvigheid zoals die in Wetsbroek
plaatsvindt duidelijker naar voren te
brengen. Daarmee zijn een flink aantal arbeidsplaatsen gemoeid bij de
verschillende bedrijven en dat zijn
er meer dan je op het eerste gezicht
zou verwachten. Een globale telling
leverde al gauw tussen de 160 en 200
arbeidsplaatsen op. Je beseft het niet
meteen maar op tal van plaatsen in
het dorp vinden er vele interessante
activiteiten plaats. Maar er zijn ook
specifieke problemen waar deze lokale ondernemers tegenaan lopen.
Een logische conclusie van dit alles
was dat het goed zou zijn om de wethouder van economische zaken bij
de volgende contactavond ook uit te
nodigen.

Henk van der Feest presenteerde op vlotte en geheel eigen wijze de avond. (foto Ad Verhoef)

ORGANISATIE

vezelnetwerk in De Bilt en Bilthoven. Inmiddels is de eerste wijkcentrale in De
Bilt geplaatst. Alle ruim 15.000 woningen binnen het aansluitgebied van De
Bilt en Bilthoven worden voorzien van
een kosteloze glasvezelaansluiting.
Naar verwachting zal het hele traject
tot eind juni 2014 in beslag nemen.
Een belangrijk onderdeel bij het aanleggen van het glasvezelnetwerk is
de wijkcentrale. Een wijkcentrale is
een verdeelpunt waar alle glasvezelverbindingen bij elkaar komen. Vanaf
deze wijkcentrale lopen er glasvezelkabels richting elke woning. Op deze
manier krijgt elke woning een eigen
verbinding op het glasvezelnetwerk.
In De Bilt is er vrijdag 18 januari jl.
een wijkcentrale geplaatst om de

GOED BEGIN
Deze contactavond krijgt in ieder
geval een vervolg. Twee deelnemers
boden aan om deze voor te bereiden.
Over de datum wordt nog nagedacht.
Het is bedoeling om dan nog meer
mensen in huis te krijgen. Ondernemers die er op deze eerste avond niet
bij konden zijn worden uitgenodigd
om een e-mail te zenden naar info@
hetdorpshuiswestbroek.nl. zodat ook
zij betrokken kunnen worden bij het
vervolg van deze avond en de verdere ontwikkelingen. Ad Verhoef kijkt
met voldoening terug op deze eerste avond. ‘Dit is nog maar het begin,
er kunnen er nog veel meer bij, lang
niet iedereen is langs geweest’, is zijn
duidelijke conclusie. ‘Maar gezellig
was het ook!’ De laatste bezoekers
werden door hem om 24.00 uur uitgeleide gedaan. Want toen vond Ad
het ook welletjes.[MN]

Tijdens het informele vervolg leerden
de ondernemers elkaar nog beter
kennen. Ze ontdekten wat de voordelen kunnen zijn om te profiteren van
elkaars kunde en kennis. Altijd belangrijk bij de verdere uitbouw van je
zakelijke activiteiten. Maar ook werd
eerste 2200 woningen binnen het beschikt over legitimatie waaruit nagedacht over de manier waarop ze
aansluitgebied van De Bilt te voor- blijkt dat hij namens Reggefiber aan
zien van glasvezel. De wijkcentrale de deur komt.
staat aan de Tuinstraat. Voor de resterende ruim 13000 woningen zullen PLANNING
er later nog 6 wijkcentrales in De Bilt Het aansluitgebied van De Bilt en
en Bilthoven worden geplaatst.
Bilthoven is opgedeeld in zeven gebieden. Reggefiber start in het zuiden van De Bilt. Hier zullen onder
SCHOUWEN
Om de aanleg optimaal te laten ver- voorbehoud van de vorst, medio
lopen worden de woningen in De februari de eerste graafwerkzaamBilt en Bilthoven van tevoren door heden plaatsvinden. Vanaf begin fezogenaamde schouwers bezocht. Zij bruari is de complete planning voor
zullen bij diverse woningen binnen de werkzaamheden beschikbaar op
het aansluitgebied aanbellen om te www.eindelijkglasvezel.nl/debilt. Via
vragen of ze de meterkast mogen de postcodecheck op deze website
bekijken. Schouwen is kijken naar de kunnen bewoners nu al zien wanmeest geschikte plaats om de glas- neer hun straat op de planning staat
vezelkabel het huis in te brengen en het aanbod van glasvezeldiensten
en het glasvezelmodem te plaatsen. op hun adres zien. Ongeveer 4 weVaak zal dit in de meterkast zijn. ken voordat de graafwerkzaamheSchouwen wordt voor de start van den in een straat starten, ontvangen
de daadwerkelijke bouw gedaan. bewoners een informatiepakket. Ook
Bewoners kunnen altijd naar een le- kan men telefonisch contact opnegitimatie vragen, elke medewerker men via (030) 310 10 02. [HvdB]
Afgelopen maandag werd op feestelijke wijze de start ingeluid.

Aanleg glasvezelnetwerk De Bilt
en Bilthoven gestart
Er is gestart met de aanleg van het glas-

zich als Westbroekse ondernemers
zouden kunnen organiseren. Dat is
in deze economisch niet gemakkelijke tijden immers geen overbodige
luxe. De bezoekers bleken dan ook
overtuigd te zijn van de noodzaak om
zich aan één te sluiten. Over hoe dat
er dan uit gaat zien werd nog geen
beslissing genomen. Er kan natuurlijk
voor worden gekozen om zich aan te
sluiten bij de KOM maar ook blijft de
mogelijkheid open om een eigen vereniging of organisatie op te richten.
Besloten werd om hierover eerst een
enquête te houden.

