
  

JAARVERSLAG 2019 VITAP 

In 2019 gaat ViTap, de BIZ (Bedrijven Investerings Zone) vereniging van het bedrijventerrein 

Tappersheul, zijn vierde en een-na-laatste verenigingsjaar in. Vandaar dat in 2019 een start gemaakt 

wordt met het voorbereiden van een nieuwe BIZ-periode. De vereniging voert de activiteiten uit die 

in het BIZ-activiteitenplan zijn benoemd. Aan deze activiteiten is een 5-jaren begroting gekoppeld.  

123 bedrijven op Tappersheul zijn lid van ViTap. Er zijn geen wijzigingen in het ledenbestand. 

Voor de leden heeft ViTap in 2019 twee bijeenkomsten georganiseerd. Op 21 maart 2019 heeft de 

Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden (gastheer: Transportbedrijf G. de Bruyn BV). Voorzitter, 

Piet Six, werd in deze vergadering herkozen. Verder werden de leden geïnformeerd over de 

financiële situatie van ViTap en over de projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd. Op 27 september 

2019 was er een informatieve ledenbijeenkomst (gastheer: Juffermans Machinebouw). Op de agenda 

van deze bijeenkomst stonden de onderwerpen: voorbereidingen 2e BIZ periode en het geven van 

input inzake het activiteitenplan 2021-2026. 

In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-b) heeft ViTap in 2019 twee schouwronden 

georganiseerd met daaraan gekoppeld twee evaluatiebijeenkomsten voor de werkgroep KVO. De 

werkgroep KVO bestaat uit afgevaardigden van de gemeente Oudewater, de brandweer, de politie, 

de BOA en ViTap. De schouwronden vonden plaats op 18 april 2019 en 17 oktober 2019. Tijdens de 

evaluatiebijeenkomsten is o.a. gesproken over de resultaten van de schouwronden. Helaas was het 

voor de BOA en de politie niet mogelijk om bij alle schouwronden en evaluatiebijeenkomsten 

aanwezig te zijn. Het bestuur van ViTap vertrouwt erop dat de gemeente in de volgende jaren meer 

uren zal vrijmaken voor BOA en politie die besteed kunnen worden op Tappersheul. Gedurende dit 

jaar is hierover veelvuldig overleg geweest met burgemeester en wethouder.  

Over het algemeen waren er bij de schouwronden minder aandachtspunten dan voorgaande jaren, 

maar sommige bleken behoorlijk hardnekkig. Om er maar een paar te noemen: verrommeling op 

voorterreinen, de vele door autobedrijven op straat geparkeerde auto’s, verzakte roosters en 

geparkeerde containers en platte bakken op de vrachtwagenparkeerplaats. Ook is gesproken over de 

wegsleepregeling. Deze was in 2019 niet geactualiseerd, waardoor het voor de BOA niet mogelijk 

was om te handhaven. Verder speelt mee dat ook de bebording nog steeds niet overal juist is. 

In 2020 zal het certificaat KVO-b aflopen. Vandaar dat in 2019 hiervoor de nodige voorbereidingen 

getroffen worden. Een voorbeeld hiervan is het uitzetten van een enquête onder de leden. Deze is 

eind december 2019 verzonden.  

ViTap heeft in 2019 namens de leden 62 meldingen gedaan bij het meldpunt de gemeente. De 

gemeente heeft hierop in de meeste gevallen adequaat gereageerd. Verder is ViTap voor de 

gemeente gesprekspartner wat betreft het nieuwe bestemmingsplan, de uitgifte van Tappersheul III 

en de revitalisering die over een paar jaar weer gaat plaatsvinden. 

De vereniging kent in dit jaar een driekoppig bestuur, bestaande uit Piet Six (voorzitter), Fred van 

Schaik (secretaris en PR) en Bas van Dam (penningmeester). Het bestuur wordt secretarieel 

ondersteund door Diana Verburg.  

Het bestuur heeft periodiek overleg met de gemeente, in de persoon van Rick IJkhout. Bij enkele 

bestuursvergaderingen in 2019 is ook de wethouder Bob Duindam aanwezig geweest. Helaas hebben 

we in 2019 nog geen overeenstemming kunnen bereiken over de overname van het gemeentelijk 
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groenbeheer op Tappersheul. Ook de implementatie van het verkeersplan verliep stroperig. Dit tot 

teleurstelling en ongenoegen van het ViTap bestuur. Om het ongenoegen van het bestuur kenbaar te 

maken is aan de gemeente een ‘brandbrief’ verzonden. 

Enkele activiteiten welke tot en met 2019 zijn voltooid: 

• Nieuw asfalt op alle wegen en herbestrating 

• Update en uitbreiding camerabewaking (kentekenregistratie bij ingang Tappersheul) 

• Entree Tappersheul opgeknapt 

• Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-b) behaald 

• WhatsApp preventiegroep 

• Gladheidsbestrijding 

• Plaatsing AED met buitenkast (24 uur, 7 dagen in de week beschikbaar) 

• Inventarisatie van alle AED’s op Tappersheul 

• Vervanging slagboom entree 

• Extra veegronden 

• Nieuwe bushalte op Tappersheul 

• Afwerken meldingen/klachten van leden richting gemeente 

De leden van ViTap zijn regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten middels 

nieuwsbrieven en mededelingen (zowel digitaal als op papier). Op de website kunnen de leden alle 

informatie terugvinden.  
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