
1. Norbert opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom 
voor 2 nieuwe aanwezigen, Elles Spruit  en  Debbie Duindam. Hij spreekt de verwachting 
uit dat beide lid gaan worden van de winkeliersvereniging. Bericht van verhindering 
ontvangen van drogisterij Molenaar, de Amrobank, Aphrodite en Primera Sandra. 

2. Ingekomen stukken. Via e-mail hebben 3 leden kenbaar gemaakt ingaande 2011 het 
lidmaatschap te beëindigen (Aphrodite, Schaartje en Noordhoek). Norbert hoopt dat de 
onder agendapunt 8 aangekondigde contributie verlaging reden zal zijn dit besluit te 
heroverwegen.

3. Behandeling notulen vorige vergadering d.d. 23 maart 2010. Het verslag wordt 
goedgekeurd. Naar aanleiding van het verslag, nieuwe versie winkelierscadeaubon, laat 
Arjan een ontwerp van Jurrina zien, fris en fruitig. Norbert stelt voor, gezien de kosten en 
het minimale gebruik door alleen de kerk, binnen het bestuur een afweging te maken.

 
4. Eindejaarsactie, presentatie Harald van Horn. Gelijk aan vorig jaar presenteert Harald 

de nieuwe eindejaarsactie “Clics”. De uitleg is via onze eigen website 
winkeliersbleiswijk.nl te zien. De mogelijkheden van het bestellen van extra clics en 
bijbehorende producten is reeds via e-mail verzonden. Na de presentatie besluit  de 
vergadering om bij besteding van €5,- 1 clic te geven. Speciale aanbiedingen per winkel 
blijven natuurlijk mogelijk.

5. Presentatie nieuwe overval-procedure (Nancy Rats). OVERVALLEN
De aanpak van overvallen heeft voor de politie Rotterdam-Rijnmond de allerhoogste 
prioriteit. De politie stelt alles in het werk om overvallen te voorkomen, te stoppen en 
overvallers aan te houden. Hierbij hebben we uw oren en ogen nodig.
Waarschuw de politie bij verdachte omstandigheden rondom bijvoorbeeld winkels, 
tankstation, supermarkten. Herkent u een overvaller op camerabeelden die zijn vrijgegeven 
of weet u wie overvallen pleegt, bel dan de politie. Ook als het gaat om een collega, vriend, 
kennis of familielid. Dit is zowel in uw belang, als in het belang voor de samenleving als 
het gaat om veiligheid maar ook de overvaller zelf.
Ervaring leert dat in de donkere maanden het aantal overvallen toeneemt. Om dit  tegen te 
gaan, hebben politie en gemeente maatregelen genomen. Daarbij werken ze samen met 
winkeliers als het  gaat om voorzorgsmaatregelen zoals bijvoorbeeld camerasystemen. De 
politie Rotterdam-Rijnmond ontwikkelt zich continu op innovatief en technologisch gebied 
(DNA-spray etc.) om criminaliteit aan te pakken.
Nancy laat diverse folders achter met de tips voor ondernemers. Voor degene die interesse 
heeft in de DNA-spray neem dan contact op  met de overvallen coördinator John 
Slavenburg (tel. 0900-8844). Hij kan u in contact brengen met de juiste instantie.
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6. Sinterklaasintocht en Kerstmarkt 2010, koopavonden decembermaand. Simone geeft 
aan dat de Sinterklaasintocht op 20 november gelijk zal zijn aan vorige jaren. Aankomst 
Sint bij Meer en Bos en daarna in optocht naar het dorp. Daar het Kranenburgplein nu als 
parkeergelegenheid is ingericht zal de festiviteit zich afspelen op het gemeentehuisplein. 
De vergunning om met waterscooters de pieten over de Rotte te transporteren is nog niet 
verleend. (Inmiddels afgewezen).
De kerstmarkt  zal op 8 december plaatsvinden, ook op het gemeentehuisplein. De markt is 
van 16.00 - 21.00 uur. Leden van de winkeliersvereniging zullen via het bekende formulier 
van Kroko weer een gratis kraam kunnen krijgen, andere deelnemers zullen een kraam 
kunnen huren. Simone roept een ieder op  om zoveel mogelijk zelf achter de kraam te gaan 
staan.
Norbert stelt de volgende data voor als koopavonden Sinterklaas en kerst met het verzoek 
om die avonden tot minimaal 20.00 uur open te zijn:
do 2 december vr 3 december
wo 22 december do 23 december.

7. Website winkeliersbleiswijk.nl, stand van zaken herinrichting Dorpsstraat, de site als 
communicatie middel en Bleizo. Cees laat de inrichting van de site zien, het ledendeel 
waar alle deelnemende winkeliers en bedrijven een pagina hebben met de verwijzing naar 
een eigen website, e-mailadres en locatie in google-places. De informatie-pagina’s worden 
op dit moment het meest bezocht. Vooral de pagina herinrichting Dorpsstraat en die van 
Bleizo springen er uit. Kort  doorloopt hij de 3 thema bijeenkomsten t.a.v. de herinrichting 
en laat de presentaties zien. Verder wijst hij op de zgn. blog-pagina. Hierop staan de 
verslagen van de bestuursvergaderingen en natuurlijk ook van de ledenvergadering. Hij 
nodigt een ieder uit  om via e-mail reactie te geven of onderwerpen aan te dragen. De 
vergadering vindt  dat de afsluiting van de Kerkstraat veel te lang duurt en dringt aan op  een 
brief op poten naar het gemeentebestuur.
Arno schets de ontwikkelingen rond de gemeenschappelijke regeling Bleizo aan de hand 
van de info op onze website. De mogelijke komst van een Factory Outlet Centre is een 
bedreiging voor de winkelcentra in Lansingerland en Zoetermeer.

8. Voorstel contributie verlaging. Arjan reikt op papier zijn voorstel uit. Het voorstel is 
opgebouwd in het waarom lid zijn van de vereniging en wat op basis van 30 leden de 
kostendekkende contributie zal zijn. In dit voorstel is een eindejaarsactie en de 
feestverlichting buiten beschouwing gelaten. Het nieuwe contributie bedrag van € 395 kan 
aanleiding zijn dat meer winkeliers en andere ondernemers in het centrum lid worden of 
blijven. De vergadering neemt het voorstel unaniem over.

9. Standpunt vereniging t.a.v. koopzondagen. De vergadering spreekt spreekt zich unaniem 
uit tegen de koopzondag. Norbert zet het  systeem van de 12 mogelijke koopzondagen 
uiteen, 4 zondagen afhankelijk van de feestdagen en 8 die jaarlijks door de gemeente 
worden vastgesteld. De avondopening van de C1000 op de zondag valt  onder een andere 
regeling. De vergadering stelt vast  dat het de vrijheid van een winkelier is om op de 12 
zondagen open te zijn. Stimulering vanuit de vereniging zal niet plaatsvinden.
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10.Rondvraag en sluiting. Kees de With dankt het bestuur voor de inzet de afgelopen 
periode. Veel anderen sluiten zich hierbij aan. Jacques Ammerlaan deelt mee dat hij bij de 
volgende ALV in begin 2011 zijn plannen voor nieuwbouw op het Vluchtheuvel terrein zal  
kunnen presenteren.

Hierna sluit de voorzitter de vergadering.
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