Doel
De bedrijvenvereniging Boekelermeer stelt zich ten doel de belangen van de leden van de
bedrijvenvereniging in de meest ruime zin te behartigen. Het lidmaatschap van de vereniging staat
open voor alle bedrijven, gevestigd op het bedrijventerrein Boekelermeer. Hieronder vallen ook de
bedrijven die gevestigd zijn aan de Laanenderweg. In de praktijk blijkt dat zij dezelfde problemen
en kansen kent door de ligging ten zuiden van de N242 en de direct aansluiting aan de
Boekelermeer.

Voorzover het zaken betreft die te maken hebben met ontwerp, beheer en uitrusting van de fysieke
bedrijfsomgeving is dit in principe de eerste verantwoordelijkheid van de Stichting Beheerschap
Boekelermeer. De bedrijvenvereniging Boekelermeer behartigt de overige zaken.

Veiligheid
Speerpunt van de activiteiten is een veilige bedrijfsomgeving. Onderdeel hiervan is het camera
project dat door de Stichting Beheerschap Boekelermeer is gefinancierd en door haar wordt
onderhouden. Tevens past hierin het convenant dat is gesloten om AZ-supporters buiten het
bedrijventerrein te houden voor en na wedstrijden.

Bereikbaarheid
Een tweede onderwerp is het garanderen van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein
Boekelermeer. Een goede bereikbaarheid is een absolute voorwaarde voor het functioneren van de
bedrijven, mede omdat er diverse logistieke ondernemingen op de Boekelermeer gevestigd zijn.

Ondernemen
Ruimte om te ondernemen is belangrijk, zowel fysiek als op het terrein van regelgeving. Fysiek zit
het op de Boekelermeer wel goed , maar op het terrein van bestuurlijke regeldruk is nog winst te
halen en daar zet de bedrijvenvereniging zich voor in.

Stimuleren
Voor een stimulerend en concurrerend ondernemingsklimaat is voldoende gekwalificeerd personeel
een vereiste. Vast staat dat de beroepsbevolking snel vergrijst en dat de instroom van jongeren
geringer wordt. Dit betekent dat op verschillende terreinen actief beleid gevoerd moet worden om
een tekort aan vakkrachten te voorkomen. Het bedrijfsleven heeft hier zelf ook een
verantwoordelijkheid en de bedrijvenvereniging wil een bijdrage leveren met praktische en
doelmatige maatregelen.

Tevens wil de bedrijvenvereniging met verschillende activiteiten, business-to-business
ontwikkelingen stimuleren. Contact met leden is belangrijk, daarom is het initiatief genomen om

zowel deze eigen website te ontwikkelen als een boekje met ondermeer de bedrijfsprofielen van
alle leden.

Communiceren
De bedrijvenvereniging Boekelermeer voert direct of middels de koepelorganisatie Stichting
Ondernemend Alkmaar overleg met het gemeentebestuur en de provinciale overheid over beleid
dat het functioneren van ondernemers beïnvloedt.

Besturen
Het bestuur van de bedrijvenvereniging Boekelermeer bestaat uit dezelfde personen als het bestuur
van de Stichting Beheerschap Boekelermeer. Voor deze constructie is bewust gekozen om vanuit
dezelfde visie voor de belangen van de ondernemingen op de Boekelermeer op te komen.

