Verslag Bestuursvergadering Winkeliersvereniging
Bleiswijk op maandag 12 mei 2014

Aanvang 10.00 uur
Aanwezig: Jurrina, Gerard en Cees.
Afwezig: Arjan en Thomas met bericht
1. Opening - mededelingen
Gerard opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.
2. Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd. N.a.v. het verslag: Het Sint-overleg heeft op 16 april
plaatsgevonden, de Sint-organisatie zal nog reageren op ons voorstel (is gebeurd);
tegen de voorgenomen herziening bestemmingsplan Lidl is een zienswijze ingediend;
Cees vraagt Norbert naar een voor hem geschikte datum voor zijn afscheidsetentje; de
paasei-actie is zeer goed ontvangen.
3. Ingekomen stukken
Cees meldt 2 rekeningen en een akkoord van de gemeente op de afwikkeling van de
Sint-intocht 2013.
4. Voorstel overdracht taken penningmeester
Gerard heeft Debbie benaderd om al eerder het penningmeesterschap over te nemen
van Arjan. Wegens drukke werkzaamheden van Debbie is hier de komende maanden
geen gelegenheid voor. Gezien het aantal huidige bestuursleden kan goed discussie en
besluitvorming over zaken plaatsvinden zonder de fysieke aanwezigheid van Arjan bij
vergaderingen (zijn grootste probleem) en willen we Arjan vragen om de komende
maanden alleen de boekingen te verzorgen en overdracht aan Debbie na een paar
maanden zodat zij de afsluiting van het boekjaar en begroting volgend jaar voor haar
rekening kan nemen. Arjan heeft positief op dit voorstel gereageerd, hij blijft de
komende maanden de betalingen verzorgen en zal binnenkort de facturen voor de
jaarlijkse contributie verzorgen. Het bestuur is blij met de hiermee verkregen tijd.
5. Voorbereiding bestuurlijk overleg 15 mei
De agenda is nog niet binnen gekomen. Onze punten, onderhoud centrum, snoer
visboer op de zaterdag en asfaltering in de zomervakantie van de Heulslootweg en de
Edisonlaan zijn duidelijk.
6. Inspreken cie AB 14 mei over standplaatsen
Cees zal het inspreken verzorgen. Lijn van ons verhaal is: Vastgesteld dat het minstens
verrassend is dat de plaatsen ook op niet marktdagen te verhuren zijn. Altijd gebracht
als een oplossing voor de weekmarkt met uitsterfconstructie tot 3 kramen en niet om
extra plaatsen op niet marktdagen daar te krijgen.
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Verslag Bestuursvergadering Winkeliersvereniging
Bleiswijk op maandag 12 mei 2014
Voor Bleiswijk is het daarbij afbreuk doen aan het mooie centrale plein, gaan de
spuitertjes op die dagen dan ook niet meer aan en wat blijft er over van de zo gewenste
terrasbestemming?
Nu vastgelegd in beleid waar B&W over besluiten. Graag herzien tot een zodanig
besluit dat op het Kranenburgplein uitsluitend op de marktdag wordt uitgegeven en de
vrije ruimte op de andere standplaatsen wordt gebruikt voor nieuwe aanvragen.
7. Afstemmen reactie op collegeakkoord dat 12 mei beschikbaar komt
Op 19 mei wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd over de inhoud van het
nieuwe collegeakkoord. Zodra openbaar zal Cees het doorsturen.
8. Actualiteiten activiteiten 2014
De activiteitencie is de afgelopen periode niet meer bijeen geweest. De komende
activiteit is de braderie op 21 juni. Jurrina stemt deze activiteit met Kroko af. De
daarop volgende is de 2 pleinen activiteit samen met de vroege vogel actie.
9. Rondvraag en sluiting
Voor het volgende bestuursoverleg (23 juni) komt de vergaderdag op de agenda.
Gerard dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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