
Aanvang  10.00 uur
Aanwezig: Norbert, Simone, Arjan, Ali en Cees.
Afwezig: Saskia met bericht

1. Opening - mededelingen
Norbert opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.

2.   Verslag vorig overleg
Het verslag wordt  goedgekeurd. Alle van belang zijn de punten komen op de agenda 
terug.

3.   Ingekomen stukken
Cees meldt het binnenkomen van de vraag om een onderbouwde evaluatie te geven 
over de subsidie verlening voor de Sinterklaasintocht. Afgesproken wordt dat Cees dit 
stukje evaluatie zal schrijven.

4.   Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat
Op 22 maart, 2 dagen voor de presentatie van de plannen tot herinrichting Dorpsstraat, 
heeft een vertegenwoordiger van de VvE Kranenburg een bommetje gelegd onder de 
ontwerp voorstellen voor het Kranenburgplein. Een maand daarvoor stemde de gehele 
begeleidingscie nog voor. Ondanks deze actie is de presentatie in de kerk positief 
ontvangen. We wachten de verdere stappen af, 20 april wederom begeleidingscie 
herinrichting. Norbert meldt dat hij van de projectleider bouw Plaats heeft begrepen 
dat in mei de Hazenweg wordt afgesloten. Dit samen met de uitvoering herinrichting 
Dorpsstraat en andere werkzaamheden in de Jan v.d. Heydenstraat maken het centrum 
vrijwel onbereikbaar. In het overleg met de burgemeester als verantwoordelijke voor 
EZ is afgesproken dat dit soort samenloop moet worden gesignaleerd en voorkomen. 
Cees reageert naar de gemeente.

                                             
5.   Stand van zaken eindrapport effecten analyse FOC en nader onderzoek

Op 24 maart heeft er een goed overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van 
de 3 winkeliersverenigingen en onze burgemeester. Onze zorgen rond een mogelijke 
komst van een FOC en de onderbouwing daarvan (zie onze reactie op het eindrapport 
op onze website)  heeft  de burgemeester doen besluiten tot een gezamenlijk nader 
onderzoek naar de specifiek voor Lansingerland te verwachten effecten. Dit nader 
onderzoek is op 12 april gestart. Het rapport zal over 4 weken beschikbaar zijn en 
onderdeel uitmaken van verdere besluitvorming. De kosten voor dit onderzoek worden 
gedragen door de gemeente en de 3 verenigingen. Verdere besluitvorming zal half juni 
plaatsvinden nadat ook de resultaten van een wellicht vergelijkbaar onderzoek voor 
Zoetermeer bekend zijn.

6.  Nabeschouwing ALV, financiële stukken

   
Verslag Bestuursvergadering  Winkeliersvereniging 
Bleiswijk op maandag 11 april 2011

1



Het bestuur stelt vast dat, ondanks een klein aantal inhoudelijke agendapunten, de 
geplande vergadertijd van zo’n 2 uur eigenlijk te beperkt was voor de levendige 
discussie rond de punten herinrichting Dorpsstraat, FOC en koopzondagen. Wat 
ongelukkig was het niet-tijdig gereed zijn en afhandeling van de financiële 
verantwoording. Voor volgend jaar zijn de afspraken:

• begin februari gaan de jaarstukken naar de kascommissie;
• de facturen voor het lidmaatschap worden in week 3 verstuurd, betaling 

binnen 4 weken.

Arjan zorgt dat op korte termijn het akkoord van de kascommissie bekend is waardoor  
de penningmeester decharge voor 2010 kan krijgen.
Ali komt met het voorstel om bewoners en organisaties als de oudheidkamer en 
bibliotheek op de een of andere manier te binden aan de winkeliersvereniging. Dit 
voorstel is ingegeven door de uitstekende contacten en samenwerking in de 
begeleidingscommissie herinrichting Dorpsstraat. Het bestuur staat hier positief 
tegenover. Nadere uitwerking zal volgen.
Het onderwerp feestverlichting moet, rekening houdende met afspraken in de 
begeleidingscommissie, snel duidelijk worden. Ali neemt op zich om onze 
feestverlichtingsfirma te benaderen over andere mogelijkheden die wellicht beter 
passen in het nieuwe ontwerp.

7.   Rondvraag
Geen.

8.   Sluiting
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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