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

1. Opening
Norbert opent de vergadering. Hij meldt samen met Cees een startoverleg te hebben 
gehad t.a.v. de opvolger van het  KVO. Door een extern buro wordt een nieuw plan van 
aanpak gemaakt op basis van de laatste stukken KVO.

2.   Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd. Ondanks vele pogingen om tot  een afspraak te komen 
voor een nieuwe economisch overleg is dit  nog steeds niet gelukt. We overwegen een 
overleg met Kees Heugens.

3.   Ingekomen stukken
Geen.

4.   Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat
Afgelopen periode heeft een consumentenonderzoek en een verkeersmeting 
plaatsgevonden. De (voorlopige) resultaten zullen mogelijk worden ingebracht in een 
herziene presentatie van de gemeente op 12 oktober. Die presentatie heeft als 
oplossingsrichting het nieuwe begrip  “shared space”. Zie onze site voor die 
presentatie.

                                             
5.   Aanjaagteam

Op 30 september overleg gehad met de gemeente over de opzet van een convenant. 
Met een convenant hopen partijen elkaar te ondersteunen bij activiteiten gericht op 
versterken economische kracht van het winkelcentrum, gewenste uitstraling, 
leefbaarheid, evenementen etc. Volgende vergadering 28 oktober.

6.  BleiZo
Cees heeft op onze site een Bleizo pagina geopend. Alle informatie is daar te vinden. 
Besloten wordt een brief, waarin onze bezorgdheid t.a.v. de komst van een Factory 
Outlet Centre en onze inbreng bij een onderzoek, op te stellen gericht aan de voorzitter 
gemeenschappelijke regeling Bleizo, het college en politieke partijen.

7.   Acties en voorbereiding ALV van 26 okt 2010, standpunt zondag openstelling en 
hoogte contributie

Jurrina en Simone hebben de eindejaarsactie clics uitgewerkt met het buro Espron. 
Tijdens de ALV zal uitleg worden gegeven. Via onze site zal de koppeling worden 
gemaakt om bv bouwplaten te downloaden.
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Ali brengt een voorstel in aangaande een nieuwe contributie opbouw. Deze opbouw 
gaat uit  van een basiscontributie waar de algemene kosten uit  worden gedekt en een 3-
tal keuze pakketten t.a.v. acties. Besloten wordt dat Arjan als penningmeester dit 
nogmaals gaat doorrekenen en dat hij komt met één voorstel. Het systeem van keuze-
pakketten wordt door het bestuur als niet wenselijk gezien.
Het is het bestuur opgevallen dat in commissie en college vergaderingen gesproken 
wordt over een niet duidelijk standpunt van onze vereniging t.a.v. verruiming van 
zondag openstelling. In de komende ALV willen we komen tot een 
verenigingsstandpunt. Overwegingen zijn: nu 12 aangewezen koopzondagen, 
individuele vrijheid winkelier om open te zijn, wordt geen gebruik van gemaakt, etc.
Voor onze ALV zal Cees de afspraken met de Retraiterie bevestigen. De tijdsplanning 
van 1 uur gezamenlijk eten wordt te kort  gevonden. Voorstel inloop vanaf 18.00 uur, 
18.30 uur start  buffet, 20.00 uur start vergadering. Cees verzend deze week de 
uitnodigingen.

8.   Rondvraag
Geen

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