Verslag Algemene ledenvergadering van de Winkeliersvereniging
Bleiswijk gehouden op 23 maart 2010 in de Gereformeerde Kerk te
Bleiswijk.

1. Norbert opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom
voor 2 nieuwe aanwezigen, Estee reizen en
boekhandel Muilenburg. Bericht van
verhindering ontvangen van Aphrodite en Primera Sandra.
2. Ingekomen stukken. Een via e-mail gestuurde reactie van het Schaartje op de agenda voor
deze vergadering aangaande begroting Sint-intocht, te veel eigen vermogen en hoogte
contributie, feestverlichting en website vereniging. Norbert stelt voor deze inbreng bij de
diverse agendapunten te behandelen.
3. Behandeling notulen vorige vergadering d.d. 27 oktober 2009. Het verslag wordt
goedgekeurd. Naar aanleiding van het verslag laat Jurrina de overzichten zien van de
resultaten van de eindejaarsactie mumu cow. In totaal zijn er 4170 mokken over de
toonbank gegaan. Voor het activeren van de promo-tassen gaat Cees makelaar Dullink nog
af. De melding van gemeente en provincie t.a.v. afsluiting van wegen komt sinds een aantal
dagen door. De aangekondigde afsluiting van de N209 ten tijde van de braderie is voorlopig
komen te vervallen.
4. Rekening en verantwoording 2009. Arjan biedt als penningmeester zijn excuses aan voor
het te laat versturen van de contributie rekeningen. Op vragen over de post
representatiekosten geeft Arjan aan dat daarop ook het afscheid van secretaris en
penningmeester is geboekt. Simone licht de post Sinterklaas toe. De werkelijke uitgaven
zijn ruim beneden de geraamde uitgaven gebleven. Dit dankzij de belangeloze inzet van 10tallen vrijwilligers. Ook voor 2010 heeft de gemeente een bedrag van € 1500,- subsidie ter
beschikking gesteld. Norbert geeft aan dat het eigen vermogen zal kunnen worden
aangewend voor:
• verfraaiing van de Dorpsstraat
• contributieverlaging
• feestverlichting voor bv. 3 jaar verrekenen
• acties tijdens de herinrichting van de Dorpsstraat.
Norbert geeft op verzoek alvast een korte uitleg over de herinrichting van de Dorpsstraat,
werkwijze van de gemeente en rol van de klankbordgroep bestaande uit winkeliersvereniging
en bewoners van de Dorpsstraat. De komende bouwactiviteiten aan de Plaats-Noord betreffen
ook de parkeerplaats achter de C1000. In de bouwperiode zal het Kranenburgplein tijdelijk als
parkeerplaats worden ingericht. Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend, waarschijnlijk
vlak voor de zomervakantie. Alle stukken aangaande herinrichting en tijdelijke
parkeervoorziening zal Cees beschikbaar maken. Cees geeft het tijdspad aan waarop er
gereageerd kan worden op een 2e versie van het plan van aanpak en pakket van eisen. Een en
ander is via e-mail en website www.winkeliersbleiswijk.nl afgehandeld.
5. Nieuwe kascommissie. Voor 2010 zal de kascommissie wederom bestaan uit Tjalling
Haitsma en Ron van der Knaap.
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6. Activiteiten 2010 + begroting. Arjan licht kort de begroting toe. Discussie ontstaat over
het gebruik en uiterlijk van de winkelierscadeaubonnen. Afgesproken wordt dat er nieuwe
bonnen gaan komen die er fris en fruitig (modern vormgegeven en nieuwe logo) gaan
uitzien. De vergadering gaat akkoord met de begroting en verleent de penningmeester
decharge (op advies van de kascommissie) voor de bij agendapunt 4 behandelde stukken
over 2009. Simone loopt de diverse acties voor 2010 door. De activiteitencommissie wil
aandacht besteden aan de avond 4-daagse, nieuwe activiteit. Verder doet zij verslag over de
bemoeienis van Tjalling en haarzelf over ondersteuning van het Oranje comité. Zij houdt
een pleidooi voor de financiële ondersteuning door de Winkeliersvereniging. Een
mogelijkheid zou het ondersteunen zijn van een kinder bungee jump attractie. Na wat
discussie gaat de vergadering akkoord met het sponsoren van die activiteit. Verdere
uitwerking zal door Simone en Tjalling in overleg met de activiteitencommissie gaan
plaatsvinden.
7. en 8, herinrichting Dorpsstraat en een gelukkige Kees Heugens als overwinnaar met
L3B bij de gemeenteraadsverkiezingen. Norbert geeft aan dat de herinrichting
Dorpsstraat al ruim aan de orde is geweest en geeft Kees Heugens het woord.
Dhr. Heugens gaat in op de speerpunten van L3B t.a.v. het kerndorp Bleiswijk, de in
totaal 42% van de stemmen die naar zijn partij zijn gegaan en laat wat ballonnetjes op
t.a.v. de herinrichting van de Dorpsstraat. In steekwoorden:
•
verfraaiing Dorpsstraat is ook een zaak van de winkeliers
•
overkapping Dorpsstraat
•
autovrije Dorpsstraat
•
proef openstelling avondwinkel C1000 op de zondag is dood in de pot voor kleine
winkeliers
•
geen verruiming zondag openstelling, dit standpunt zou gevolgen kunnen hebben
voor een vestiging van een outlet factory in Bleizo
•
leegstand winkels door te hoge huren
•
de Lidl geeft geen bijdrage aan centrum
•
weinig winkelend publiek
Advies om direct kennis te maken met verantwoordelijke wethouders en budget dat nu
beschikbaar is veilig te stellen, er komen grote bezuinigingen aan.
Simone heeft een weddenschap met Kees Heugens voor een luxe haarbehandeling?
Norbert dankt de heer Heugens voor zijn bijdrage aan deze vergadering.
9. Rondvraag en sluiting. Voor 5 mei zal er geen algemeen advies zijn voor openingstijden
winkels. Norbert geeft aan dat de C1000 de ochtend geopend zal zijn. Jeroen Steijn van
Estee reizen is geïnteresseerd in de promotassen. Jurrina geeft aan dat een nieuwe oplage
gemaakt gaat worden. Ingrid Bonte geeft aan dat zij de hoge contributie te veel vindt om
ook in het komende jaar mee te doen. Jurrina vraagt aandacht voor een nieuwe einde
jaarsactie, een lego achtig iets clicks. Deze actie lijkt veel op spaar activiteiten bij het
Stoepje. Nieuwe voorstellen naar Simone.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.
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