Verslag Bestuursvergadering Winkeliersvereniging
Bleiswijk op maandag 13 februari 2012

Aanvang 09.30 uur
Aanwezig: Norbert, Arjan, Simone, Ali en Cees.
Afwezig:
1. Opening - mededelingen
Norbert opent de vergadering. Als mededeling geeft Cees het herziene centrumplan
aan dat hij afgelopen vrijdag heeft ontvangen en verspreid. Volgende week is er een
voorlichtingsavond, reactie op het plan voor 13 maart. Norbert geeft n.a.v. de
bijgevoegde afspraken veilig ondernemen aan dat de 2 strooizoutkisten i.v.m. de
werkzaamheden centrum nog niet zijn teruggeplaatst en handhaving in het centrum
niet tot 1 maand beperkt moet worden maar een continue handhaving moet zijn.
Cees zal de afspraken via de website online zetten.
2. Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken anders dan wat rekeningen.
4. Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat
Door de vorst zullen de werkzaamheden 3 weken vertraging oplopen. De geplande
info-avond gaat niet door, de nieuwsbrief die nu zo snel mogelijk uit gaat komen zal
voldoende informatie bevatten. Cees heeft het concept van Margot op
onduidelijkheden doorgenomen. Norbert vraagt de mening van het bestuur over de
wijze waarop het resterend deel van de werkzaamheden zou moeten worden
aangepakt. De zienswijze van Ali, waar mogelijk nu snelheid maken met behoudt van
kwaliteit, wordt door het bestuur onderschreven. De afspraak met de C1000 dat er 2
parkeerplaatsen vrij en bereikbaar moeten zijn maken hier onderdeel van uit.
Vorige week ging er binnen het gemeentelijk apparaat het gerucht dat de C1000 bezig
was met het voorbereiden van een claim richting gemeente i.v.m. omzetderving.
Norbert heeft richting projectleiding herinrichting dit gerucht als schadelijk en
volkomen onjuist afgedaan. Dit onderwerp zal verder aan de orde komen in het
reguliere overleg.
5. Lidl, FOC’s
In de Raad is het voorstel van B&W t.a.v. aanpassing bestemmingsplan Lidl, met
vrijwel alle partijen tegen, verworden. Een amendement van L3B, CU en CDA is
aangenomen waarin o.a. behouden en versterken lintbebouwing, nieuw
bestemmingsplan binnen 1 jaar, uitbreiding Lidl uitsluitend binnen het kern
winkelgebied. Dit besluit gaan in op 9 februari. Inmiddels begrepen dat de Lidl op
basis van het vigerende bestemmingsplan de bouw van een 2e winkel van zo’n 700 m2
heeft voorbereid. We wachten af.
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Op 1 februari heeft GS vergaderd over de vestiging van een FOC in Bleizo.
Besluitvorming is verschoven naar halverwege dit jaar. Eerst duidelijkheid over:
1.
De adviezen van alle REO’s van de provincie Zuid-Holland;
2.
Een provinciaal validatierapport over de intussen geleverde en elkaar deels
tegensprekende onderzoeksrapporten;
3.
Een beleidsstuk van GS over het door provincie te voeren detailhandelsbeleid.
6. Financiële stukken t.b.v. ALV
Arjan is er mee bezig en zorgt er voor dat deze stukken inclusief akkoord kascie in de
laatste week van februari klaar zijn. Simone heeft de activiteiten voor 2012 op een
rijtje met een begroting van ± €9000,-. Er is nog geen opening centrum activiteit
aangegeven. Het streven is dit te doen bij de jaarlijkse braderie. Nog nadenken over de
promotie daarvan. Simone heeft vernomen dat Berkel op de zelfde datum ook haar
braderie plant. Cees neemt actie naar gemeente en Berkel. Datum Bleiswijk al
gecommuniceerd voor november 2011.
Cees draagt nog wat begrotingspunten aan, post Melanchthon, kerstverlichting etc.
7. Voorbereiding ALV
Met de kerk is datum ALV vastgelegd. De agenda zal de standaard agenda zijn. Ali zal
de etaleur van Ron v.d. Knaap benaderen voor presentatie van een etalage advies voor
onze winkels.
Cees informeert de leden over datum en plaats ALV.
8. Rondvraag en sluiting
Bij de rondvraag wordt besloten de niet-leden niet meer actief te informeren over
herinrichtingszaken. Cees heeft dit nu ruim 1 jaar gedaan.
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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