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

1. Opening
Norbert opent de vergadering. Geen mededelingen.

2.   Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd. 

3.   Ingekomen stukken
Mail van Jurrina aangaande eindejaarsactie. Voorstel van de activiteiten commissie om 
de tijdens de ALV genoemde clics wel of niet  uit te werken. Vergadering vindt de actie 
uitstekend maar dan met een langere doorlooptijd, dus eerder dan december.
Mail van de gemeente aangaande vergunning braderie op 12 juni. Het bestuur is zich 
bewust dat  die dag de Dorpsstraat is afgesloten voor verkeer, dat de parkeerplaats 
achter de C1000 niet beschikbaar is; dat  er geen elektriciteit beschikbaar is op  het 
Kranenburgplein (tijdelijke parkeerplaats. Cees geeft dit door en zal benadrukken dat 
voor 12 juni het  terrein Vluchtheuvel moet zijn ingericht als (tijdelijke) parkeerplaats. 
Voor de evenementen Sinterklaas en Kerstmarkt zal moeten worden uitgeweken naar 
het gemeentehuisplein. Simone geeft dit door aan Kroko.

4.   Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat
Een definitieve versie van het plan van aanpak en programma van eisen Herinrichting 
Dorpsstraat is gereed. Mede op basis van onze keuze zijn 2 bureaus uitgenodigd voor 
een presentatie (MIXST 01-10 architecten en Buro Sant en co). De planning van de 
uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden is beperkt tot 2 maanden, maart en 
april 2011.
Het bestuur stelt  vast  dat voor de komende periode (1,5 jaar zeker gezien de bouw 
activiteiten Plaats-Noord) er een schrijnend tekort is aan parkeergelegenheid. Voor het 
komende economisch overleg met de gemeente zal dit punt  hoog op de agenda worden 
geplaatst met mededeling daarvan aan de gemeentelijke politiek.

                                             
5.   Begroting 2010 invulling en hoogte contributie 2010

Door de sponsor actie van het Oranje comité is inmiddels een forse invulling gegeven. 
Het bestuur stelt  vast dat verdere invulling zal plaatsvinden door bijdragen aan de 
herinrichting van de Dorpsstraat en acties om het winkelende publiek tijdens de 
uitvoering daarvan in het centrum te houden.
Kijkend naar de jaarlijkse activiteiten en de kosten daarvan is met het huidige aantal 
leden moeilijk sprake van een contributie verlaging. Nieuwe leden hebben zich nog 
niet gemeld. Voor de 2e ALV zet  het  bestuur de hoogte van de contributie op  de 
agenda.
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Verder heeft het bestuur besloten dat de ex penningmeester en secretaris alsmede de 
huidige secretaris voor 3 jaar lid zijn van de vereniging. Het Schaartje zal voor 2010 
geen contributie in rekening worden gebracht gezien de vele werkzaamheden aan de 
website.

6.   Stand van zaken Website
De winkeliersbleiswijk,nl site is nu definitief in de lucht. Niet  alleen is hier informatie 
te vinden over de leden van de vereniging maar ook zaken als herinrichting 
Dorpsstraat en het overleg met de gemeente.
Als er nieuwe foto’s of aangepaste openingstijden zijn dan dit via email doorgeven 
svp .

7.   Stand van zaken aanjaagteam “zet Bleiswijk op de kaart”
De activiteiten die Ali en Cees hiervoor hebben ondernomen zullen worden ingebracht 
in de uitvoering van de politieke uitspraak over de revitalisering van het Bleiswijkse 
centrum. 

8.   verslag ALV 23 maart 2010
Het verslag wordt door het bestuur akkoord bevonden. Het bestuur stelt  verspreiding 
van het verslag middels email te prefereren boven het plaatsen op de website.

9.   Rondvraag
Geen.

10.   Sluiting
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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http://www.winkeliersbleiswijk.nl
http://www.winkeliersbleiswijk.nl

