Mijn naam is André aan de Stegge. Ik ben voorzitter van de Bedrijven Kring
Oudenrijn, afgekort de BKO.
Vorig jaar kreeg ik het idee om jou voor te dragen voor een koninklijke
onderscheiding en ik had dat her en der laten vallen en toen bleek dat Joke
Kuyf er ook al mee bezig was.
Vanaf dat we het wisten van elkaar besloten we om de krachten te bundelen..
Als BKO hebben wij het aangevraagd maar je hebt dan organisaties/mensen
nodig die dat ondersteunen. Nu dat was geen probleem, want je bent al zo’n 25
jaar actief bezig als vrijwilliger in allerlei functies. Ik ga hiervan geen uitputtend
overzicht geven maar ik noem de grote lijnen:
 Diverse functies binnen de NVWB, Nederlandse Vereniging van
Wegenbouwers
 Diverse functie binnen Vianed, (Vereniging infrastructuur Aannemers
Nederland)
 Diverse functies binnen Bouwend Nederland
 Lokaal ben je actief bij de stichting peuterzalen Koko, bestuurslid en
penningmeester geweest bij de katholieke Basisschool, voorzitter van
Schaakclub Trio
Ik zei net , ik noem de grote lijnen. Als je dat overzicht in z’n totaal ziet, raak je
daar behoorlijk van onder de indruk en het laat zien actief bent naast je werk.
Dit was dan wat je buiten de Bedrijven Kring Oudenrijn gedaan hebt. Je bent in
1998, toen je bedrijf zich hier vestigde een van de oprichters geweest van de
BKO. Je was je er toen al van bewust dat we als bedrijven op het
bedrijventerrein gezamenlijk op moesten trekken. We hebben daardoor een
terrein met een goede uitstraling, uniforme bebording etc. Je bent voorzitter
geweest tot 2016 en wat met name veel respect bij mij persoonlijk heeft
afgedwongen is dat je nadat je sinds 2011 niet meer actief bij het
wegenbouwbedrijf toch nog jarenlang voorzitter bent gebleven. Hoe belangrijk
zo’n BKO is hebben we een paar maanden geleden gezien. Toen kwam de
Gemeente met het onzalige plan om op ons mooie bedrijventerrein een
tippelzone te beginnen, hoe krijg je het verzonnen. Op het bedrijventerrein en
in het dorp brak de pleuris uit. Het heeft nu geen zin om hier te dissen wat er
toen allemaal gebeurd is maar zeker mede dankzij de BKO heeft de gemeente
snel bakzeil gehaald. Het heeft nog wel een positieve spin-off gegeven. We

waren op zoek naar nieuwe bestuursleden en diverse kandidaten hebben zich
gemeld en hebben we daardoor weer een bestuur op volle sterkte. Men heeft
ingezien dat het belangrijk is dat er zo’n BKO is die de belangen van de
bedrijven behartigd.
Daarnaast ben betrokken geweest bij het verkrijgen van het keurmerk Veilig
Ondernemen, en dit zorgt er o.a. voor dat we een zeer veilig bedrijventerrein
hebben. Hieruit voorvloeiend hebben we een zeer goede camerabeveiliging
hier en politiecijfers van de afgelopen drie maanden lieten zien dat wij geen
enkele inbraak gehad hebben hier op het bedrijven terrein.
Daarnaast heeft jullie bedrijf toen je ondernemer was zich jarenlang ingezet
voor de diverse verenigingen in de regio door middel van sponsering van o.a.
VV De Meern, Tennisclub Vleuten-De Meern, gymnastiekvereniging Maarssen,
Paaspolderloop/Marathon Utrecht..
Ook bij de plaatselijke evenementen kon men altijd op jullie rekenen: Op- en
afbouwen van wegafzettingen en plaatsen van keten tijdens evenementen in
en rond Vleuten, De Meern, zoals, kermis, Koninginnedag, stratenvolleybaltoernooi etc.
Wat ik persoonlijk van je geleerd heb is het volgende: Je motto tijdens
algemene ledenvergaderingen was altijd, met grote stappen snel thuis en zo
snel mogelijk aan het bier te gaan met een hapje. Dit heb ik overgenomen van
je. Om in lijn met dit motto te blijven, is dit ook het eind van mijn toespraak.
Freek gefeliciteerd met je onderscheiding, je hebt het zeer verdiend en laten
we nog een biertje en een hapje nemen. Bedankt voor jullie aandacht
Wat ik persoonlijk van je geleerd heb is het volgende: Je motto tijdens
algemene ledenvergaderingen was altijd, met grote stappen snel thuis en zo
snel mogelijk aan het bier te gaan met een hapje. Dit heb ik overgenomen van
je. Om in lijn met dit motto te blijven, is dit ook het eind van mijn toespraak. Ik
heb nog een bos bloemen voor Anneke omdat ze je veel ’s avonds heeft
moeten missen en omdat ze ons goed geholpen heeft. Freek gefeliciteerd met
je onderscheiding, je hebt het zeer verdiend en laten we nog een biertje en een
hapje nemen. Bedankt voor jullie aandacht.

