Verslag Bestuursvergadering Winkeliersvereniging
Bleiswijk op maandag 13 augustus 2012

Aanvang 10.00 uur
Aanwezig: Norbert, Simone, Arjan en Cees.
Afwezig:
1. Opening - mededelingen
Norbert opent de vergadering. Zoals al eerder aangekondigd geeft Simone aan uit het
bestuur en activiteiten commissie te stappen. Haar opvolging heeft ze in goed overleg
aan Jurrina v.d. Lecq over gedragen. De Sinterklaasintocht zal zij nog wel coördineren.
Norbert dank haar voor haar jaren lange inzet.
2. Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
Vorige week is de vraag gekomen hoe de winkeliersvereniging aankijkt tegen de
aanpassing inrichting Kranenburgplein t.b.v. de bevoorrading van de Rabo automaat.
Vergadering vindt het jammer dat die aanpassing pas nu bekend is, weer opbrekingen
in het centrum waar niemand op zit te wachten. Er zijn geen zwaar wegende bezwaren
indien het voor 1 oktober is uitgevoerd.
Het ontwerp-bestemmingsplan Centrum Bleiswijk is voor reactie-inspraak
uitgekomen. Cees heeft de link naar de documenten via email rondgestuurd. Gemaakte
opmerkingen in de concept-fase zijn verwerkt. Het blijft verder een
verantwoordelijkheid van de ondernemer om goed te bezien of te “gewenste” situatie
goed is beschreven.
4. Aanschaf feestverlichting - boomverlichting
Ali en Cees hebben een middag met de firma Wielsma het centrum bekekenen om tot
een verantwoorde keuze - advies voor feestverlichting te komen. Het bestuur is het
hiermee eens. Arjan zal deze week tot opdracht verstrekking over gaan. Ali en Cees
zullen de verdere werkafspraken maken.
5. Officiële opening centrum Bleiswijk op 9 en 10 november
De data en opzet voor de opening van ons centrum zijn vastgelegd. Het motto is,
Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindenlaan. De gemeente als organisator heeft
al veel partijen bereid gevonden mee te doen. 10 november is de dag voor ons
ondernemende winkeliers. Nu al nadenken hoe we hier invulling aan kunnen geven.
Cees komt met de opzet binnenkort naar de ondernemers in het centrum.
6. FOC Bleizo
Nog even stil op dit onderwerp. In het najaar de beslissing van de provincie.
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7. Activiteiten rest van het jaar
Zaterdag 18 augustus is op het Kranenburgplein de afsluiting van de schoolvakantie.
Jurrina is bezig met de organisatie - afstemming van een modeshow. Datum
halverwege september (vandaag 14 augustus melde Jurrina dat er mede in verband met
gelijksoortige evenementen elders in Lansingerland, de modeshow niet door gaat. Wel
wordt het meegenomen voor 10 november).
Het bestuur vraagt een ieder na te denken over een eindejaarsactie.
8. Rondvraag en sluiting
Als datum voor de komende ALV staat 16 oktober gepland. Die week is echter
aangegeven als herfstvakantie. Als de scholen weer begonnen zijn zullen Norbert en
Simone dit bij hun kinderen checken.
Simone doet de suggestie om de organisatie Moerbei te benaderen voor een bijen
presentatie op 10 november.
Het bestuur is niet tevreden met de andere verkeersafwikkeling in ons centrum. Het
deel Dorpsstraat gemeentehuis is nu wel heel rustig geworden en de rijrichting van de
Plaats zou anders zijn afgesproken. Cees zal met de gemeente in overleg gaan.
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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