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

1. Opening - mededelingen
Norbert opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. Cees signaleert dat ondanks 
de komst van een aantal nieuwe winkels er geen animo is om lid te worden van onze 
vereniging. De kosten bij de opstart van een winkel geven geen ruimte voor ons 
lidmaatschap. Zijn voorstel om nieuwe winkels een half jaar onbetaald lid te maken 
wordt overgenomen. Arjan zal de nieuwe winkels hierover benaderen.

2.   Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd.
N.a.v. het  verslag merkt Cees op dat de 3 pleinen activiteit op 6 juli v.w.b. het 
gemeentehuisplein wellicht een 2 pleinen activiteit moet worden gezien de 
verbouwing van het oude gemeentehuis.

3.   Ingekomen stukken
Een verzoek tot sponsoring van de 3B-bus. Besloten hier geen actie op te nemen.

4.   Stand van zaken Sinterklaas 2013
Er zijn de afgelopen periode 2 gesprekken gevoerd met organisatie van de intocht van 
Sinterklaas om te bezien om binnen een taakstellend budget  een optimale Sinterklaas 
ontvangst in Bleiswijk te realiseren. Ivo Biemond en Jaap-Jan Kuijper hebben een 4-
tal scenario’s uitgewerkt. De voorkeur van het bestuur gaat uit naar optie 3, het  grote 
Sinterklaas Kranenburgplein festijn. Norbert  zal Ivo en Jaap-Jan benaderen om de 
optie verder uit te werken.

5.   Stand van zaken initiatief politiek stimulering kern Bleiswijk
Arjan en Cees als deelnemers aan het overleg geven kort uitleg. Thema’s zijn 
verkrijgen positieve beeldvorming centrum, leegstand winkels en relatie met 
Maasstede, initiatieven maatschappelijke organisaties, mogelijk vertrek 
gemeenschapsvoorzieningen (bib), relatie met recreatieschap Rottemeren, etc.

6.   Mogelijk vertrek voorzieningen zoals bibliotheek
Cees is bezig de lokale politiek te mobiliseren om het mogelijk vertrek van 
voorzieningen te stoppen. 

7.   Samenwerking WV’s Lansingerland
In het bestuurlijk overleg met de gemeente hebben Berkel en Bleiswijk aangegeven 
meer samenwerking te willen tussen de 3 winkeliersverenigingen Lansingerland. Het 
bestuur zal streven naar minimaal 1 maal per jaar overleg.
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8.  Rondvraag en sluiting
Op initiatief van een aantal winkeliers van onze vereniging is een “sch(euro) actie 
opgezet. Mooi initiatief maar veel niet leden van onze vereniging liften mee op de naam 
winkeliersvereniging. Toch wat vreemd. Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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