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Vanuit het bestuur

Wij wensen u fijne feestdagen!
We naderen het einde van het jaar en dat is de tijd om
terug te blikken én vooruit te kijken! Ruim een half jaar
ben ik nu als nieuwe voorzitter actief voor de VMS en dat
was vooral een leerzame periode. Ik heb veel leden en
relaties van de VMS mogen ontmoeten. Een enthousiaste
groep mensen, die door met elkaar in gesprek te gaan, de
branche op een kwalitatief hoger niveau brengen. Ik heb
bewondering voor jullie enthousiasme en vakmanschap!
Ook voor de vereniging is het een bijzonder jaar geweest.
Er waren een aantal bestuurswisselingen: we hebben
Karin van Roode en Theo Noorlander als nieuwe
bestuursleden mogen verwelkomen. We namen afscheid
van Joop Polfliet en recent nog Bert Wiekens, die met zijn
humor altijd voor de vrolijke noot in het bestuur zorgde.
Vorige week heeft het bestuur hem tijdens de laatste
bestuursvergadering van het jaar voor zijn jarenlange
bijdrage de gouden VMS-speld uitgereikt.
In 2018 hebben we maar liefst negen nieuwe leden
ingeschreven. Als laatste mochten wij de jonge
enthousiaste aannemer Ter Maat uit Dinxperlo als lid
verwelkomen. Ook in 2019 gaan we ons inzetten voor nog
meer bekendheid van onze vereniging. Daar hebben we u
bij nodig.
Het afgelopen half jaar was ook een periode waarin
nieuwe richting is gegeven aan de samenwerking met de
Aannemersfederatie Nederland (AFNL) en de sectie INFRA
waarin MKB Nederland, OBN, Veras. Hierover informeren
wij u begin 2019.

Sinds dit jaar hebben we er voor het afnemen voor het
VMS Branchecertificaat Straatmaker een centrale locatie
erbij: SPG Midden Nederland in Bilthoven. Ook werd het
eerste VMS Branchecertificaat voor Bestatingsmachinist
uitgereikt.
De ledenvergadering in oktober van dit jaar was een
succes. Maar liefst zestig deelnemers waren bij de
vergadering in De Rotterdam, een prachtige locatie met
idem uitzicht, al zeg ik het zelf. En de ‘Foodhallen’ gelegen
tegenover De Rotterdam was de perfecte locatie voor de
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netwerkmaaltijd. Elders in deze Nieuwsbrief meer
hierover.
2019 wordt ons jubileumjaar! Een mooi moment om terug
te blikken op dat wat wij als vereniging hebben bereikt.
Van 15 tot en met 18 januari 2019 staan wij weer met een
VMS Plein op de InfraTech. Daar trappen wij op 16 januari
af met een bijeenkomst waar u allen voor bent
uitgenodigd. Tijdens deze kick-off verwelkomen wij een
veel gevraagde en bevlogen spreker. In deze Nieuwsbrief
leest u er meer over. U bent natuurlijk van harte welkom.
Op 14 juni 2019 bestaat de VMS exact 25 jaar. Een
jubileumcommissie bestaande uit een aantal leden en

bestuursleden organiseert een aantal leuke activiteiten.
Het eerste officiële Nederlandse Kampioenschap
Machinaal Straten maakt hier in ieder geval onderdeel van
uit. In januari hoort u er meer over!
In het volste vertrouwen dat we met elkaar in 2019
kunnen doorgaan op de ingeslagen weg, wens ik alle leden
en relaties van de VMS mede namens het bestuur mooie
feestdagen en goede start van het nieuwe jaar toe.

Leonard van der Velde
Voorzitter VMS

25 jaar VMS

Kick-off jubileumjaar op de InfraTech
Op 14 juni 2019 bestaat de VMS exact 25 jaar. Dit is
aanleiding om een aantal jubileumactiviteiten te
organiseren. De werkgroep jubileum, bestaande uit Theo
Noorlander, Karin van Roode, Erwin van Dooremalen,
Rick Bron en Sylvia Ligthart, zijn enthousiast bezig het
jubileumjaar gestalte te geven.
Tijdens de InfraTech wordt het jubileumjaar geopend met
een kick-offbijeenkomst. Verder is de werkgroep bezig met
de organisatie van het Nederlands Kampioenschap
Machinaal Straten halverwege 2019 en een inhoudelijke
bijeenkomst, die over de BRL Straatwerk 9334 gaat.

Tevens zal er komend jaar een feestelijke avond voor de
leden inclusief partners worden gepland. Kortom: er staat
veel te gebeuren.
VMS Plein
Van 15 tot en met 18 januari 2019 vindt de InfraTech
plaats in Ahoy Rotterdam. Op de InfraTech staat de VMS
gezamenlijk met Aannemingsbedrijf Van de Meer (stand
5.207), Bylandt HUWA Vandersanden (stand 5.210), De
Schans (5.206) en Henken Infra (stand 5.211) in hal 5 op
het VMS Plein. De VMS staat in twee stands (stands 5.208
en 5.209), waarvan er een helemaal gericht zal zijn op de
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VMS Branchecertificaten Straatmaker en
Bestratingsmachinist.
Wij hopen u natuurlijk tijdens de InfraTech op ons VMS
Plein te ontmoeten. Onze leden ontvangen hier
binnenkort een aantal uitnodigingskaarten voor, waarmee
u uzelf en uw relaties kunt aanmelden op
www.infratech.nl voor een gratis toegangsbewijs.

Kevin Blom is sinds 2003 scheidsrechter betaald voetbal en
hoort tot de internationale top 100 beste Europese
scheidsrechters. Kevin vertelt enthousiast, laagdrempelig
en met gevoel voor humor over zijn vak. Hij weet met zijn
praktijkervaring perfect een parallel naar het bedrijfsleven
te leggen en trekt die ervaring door naar thema’s zoals
mentale weerbaarheid of het omgaan met tegenslagen.
Na de gastspreker zetten we nog een persoon in het
zonnetje, die heel veel voor de VMS gedaan heeft.
Kick-off
Tijdens de InfraTech trappen wij op woensdag 16 januari
af met een bijeenkomst van 15.00 tot 16.30 uur op het
Gemeenteplein, gesitueerd in hal 5. Na een warm welkom
door onze voorzitter, Leonard van der Velde, presenteren
wij Kevin Blom als gastspreker.

Aanmelden kick-off
Deze bijeenkomst mag u dus niet missen! Vanaf 14.30 uur
staan wij klaar u te ontvangen op het Gemeenteplein. U
kunt zich hier aanmelden voor de kick-off bijeenkomst.

Algemene Ledenvergadering najaar 2018

Leden met elkaar in gesprek
Op 30 oktober 2018 vond de tweejaarlijkse
ledenvergadering van de VMS plaats. We waren te gast
bij de gemeente Rotterdam in het gebouw De
Rotterdam. De markante vergaderlocatie met fraai
uitzicht op de Nieuwe Maas, de Erasmusbrug en het
centrum van Rotterdam droeg er wellicht aan bij dat de
opkomst groot was. Het uitzicht aan de andere zijde op
de Kuip viel bij sommigen minder in de smaak.
De gastsprekers speelden een thuiswedstrijd.
Convenantmanager Wouter Boonzaaijer gaf een
presentatie over de afspraken die de gemeente
Rotterdam, waterbedrijf Evides en netbeheerder Stedin
maakten over het onderling afstemmen van
werkzaamheden in en om de straat. Op dit moment lopen
er projecten waar die werkwijze wordt toegepast en de
resultaten zijn positief. De convenantpartners zijn van plan
het aantal projecten dat op die manier wordt uitgevoerd
uit te breiden.
De bekendste straat van Rotterdam, de Coolsingel, wordt
op dit moment grondig aangepakt. Het ontwerp voorziet
in meer ruimte voor voetgangers en langzaam verkeer en
minder auto’s. Projectleider Remco Versteeg gaf aan de

hand van de ontwerptekeningen een indruk van hoe de
Esplanade van Rotterdam er straks uit komt te zien.
Ten slotte voerde een bekende van de VMS het woord.
Oud-voorzitter Joop Polfliet is in zijn huidige functie
verantwoordelijk voor de basisinformatie van de
gemeente Rotterdam. Rotterdam is leidend in de wereld
van 3D-modellen van de stad. Joop Polfliet hield de
aanwezigen voor, wat er met deze informatie allemaal
mogelijk is. Rotterdam daagt hiermee marktpartijen uit
om er gebruik van te maken en op basis van deze
informatie informatiesystemen te ontwikkelen.
Tijdens het formele deel van de ledenvergadering nam
Bert Wiekens afscheid als bestuurslid van de VMS. Bert
was jarenlang een van de gezichten van de VMS en heeft
zich altijd ingezet voor het verbeteren van de
arbeidsomstandigheden in de branche. Ook bij de
herformulering van missie en visie enkele jaren geleden is
Bert nauw betrokken geweest. Theo Noorlander (Bylandt
HUWA Vandersanden) is op voordracht van het bestuur
door de leden gekozen als zijn opvolger in het bestuur. Het
afgelopen halfjaar heeft Theo al meegedraaid in het
bestuur.
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In 2019 bestaat de VMS 25 jaar en dat gaat worden
gevierd. De jubileumcommissie is bezig met de
voorbereiding van een aantal activiteiten, waarvan de
kick-off zal plaatsvinden tijdens de InfraTech 2019. De
VMS zal met een aantal leden weer deelnemen aan de
InfraTech op het VMS-plein.

Na het vaststellen van de begroting voor 2019 sloot
Leonard van der Velde zijn eerste Algemene
Ledenvergadering als voorzitter van de VMS. Aansluitend
werd in groepen gediscussieerd over een vijftal vragen die
het bestuur aan de leden voorlegde. De ideeën die daaruit
zijn opgehaald zullen in het komende jaar verder door het
bestuur worden uitgewerkt.

VMS Branchecertificaat Straatmaker

Geslaagden
De volgende kandidaten feliciteren wij van harte met het
behaalde VMS Branchecertificaat Straatmaker:

Jos Scholman Groen BV
Johnny de Lange

Willemsen Infra BV
Cornelis Johannes Zaaijer
Johan de Roos
Pieter Rebergen
AW Rijneveld Infra
Patrick Tomassen
John Baegen

Wie, wat, waar
In deze rubriek vindt u links naar interessante artikelen
of documenten.

De VMS
•
•
•
•

De missie en visie van de VMS vindt u hier.
Dit zijn de leden van de VMS!
Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van de
VMS?
U kunt zich hier direct aanmelden als lid van de VMS.

VMS Nieuwsbrief
•
•

Aanmelden voor de Nieuwsbrief doet u via deze link.
PS. Wilt u de Nieuwsbrief doorsturen aan uw relaties
en collega’s?

InfraTech 2019
•
•

BRL 9334 Straatwerk
•
•
•
•

De VMS brochure BRL 9334 leest u hier.
De BRL 9334 vindt u hier.
Dit zijn de certificaathouders BRL 9334 (SKG-IKOB)
tot nu toe.
Dit zijn de certificaathouders BRL 9334 (KIWA) tot nu
toe.

VMS Branchecertificaat Straatmaker
•
•
•
•

Informatie over het Branchecertificaat vindt u hier.
Aanmelden voor het VMS Branchecertificaat doet u
hier.
De VMS brochure Branchecertificaat Straatmaker
leest u hier.
Dit zijn de geslaagden tot nu toe

Bezoek het VMS Plein in hal 5.
Aanmelden voor de kick-off op 16 januari kan hier.
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