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

1. Opening - mededelingen
Norbert opent de vergadering met de felicitaties aan Arjan met zijn huwelijk. 
Bloemetje Simone heeft Norbert geregeld.

2.   Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd.
N.a.v. het verslag: er zijn nog wat resterende werkzaamheden centrum uit te voeren. 
Met name het plaatsen van de ondergrondse containers bij de AH. Is even door de 
vorst in de ijskast gezet. Het carillon moet nog naar het Kranenburgplein en een 
leilinde bij Kwalitaria moet nog worden verplaatst.
De evaluatie van de Sinterklaas intocht heeft nog niet plaatsgevonden. Norbert stelt 
voor zelf een vergadering te plannen met de Sint-vrijwilligers op niet al te lange 
termijn. Vergadering kan bij de Jumbo plaatsvinden. Cees zal de afspraak maken voor 
een donderdagavond 19.30 uur.
Jurrina en Cees hebben een gesprek met Simone van de Heraut gehad met als 
onderwerp een standaard Bleiswijk-pagina en afspraken voor Bleiswijkse 
adverteerders. Het voorstel hebben we nog niet ontvangen maar is wel nodig voor 
planning en begroting activiteiten 2013. Jurrina heeft al aan de bel getrokken bij de 
Heraut.

3.   Ingekomen stukken
De subsidie-beschikking voor het organiseren van de jaarlijkse Sinterklaas intocht is 
ontvangen en vrijwel gelijk aan vorig jaar.
Saskia van de KvK heeft een mail gestuurd over het met  onze gemeente organiseren 
van een retail 2020 bijeenkomst. Als data voorlopig 13 of 19 maart. Verzoek te 
inventariseren of er behoefte is aan een strategiesessie voor de besturen van de WV’s 
Lansingerland. Het volgende naar Saskia gecommuniceerd:
• retail 2020: goed initiatief, wij zien geen problemen met de genoemde data, zullen 

actief werven:-);
• strategie sessies: zien we weinig in, onze bestuursleden hebben vanuit eigen 

diciplines al veel van dit type sessies gedaan, zal voor Bleiswijk weinig toegevoegde 
waarde hebben. 

4.   FOC en Lidl
Op 12 december 2012 heeft de Provincie de komst van een FOC Bleizo 
tegengehouden. Twee jaar sleuren, trekken en lobbyen hebben toch resultaat 
opgeleverd.
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Een vergelijkbaar resultaat  hebben we behaald bij de Raad van State. Het  beroep van 
de Lidl tegen het gemeentelijk besluit om uitbreiding van parkeerplaatsen en daarmee 
uitbreiding van de verkoopruimte niet toe te staan, is ongegrond verklaard.

5.   Activiteiten 2013
Jurrina geeft aan dat er t.o.v. de al gepresenteerde opzet geen wijzigingen zijn. Zij 
wacht op evaluatie Sint en reactie Heraut.

6.   Stand van zaken financiën vereniging
Arjan geeft aan dat al de binnengekomen rekeningen zijn betaald. Er is nog een batig 
saldo van ± 15k€. Voor de volgende vergadering zal de kascommissie haar licht over 
de uitgaven 2012 hebben doen schijnen en zal er een begroting komen op activiteiten.

7.   Voorlopige begroting 2013
Zie punt 6.

8.  Rondvraag en sluiting
Norbert geeft aan dat er nog wat aan het afscheid van Simone moet worden gedaan. 
Arjan regelt het verder.
Er volgt een discussie over zondagsopenstelling van onze winkels. Op 23 december en  
6 januari is in Bleiswijk alleen de Jumbo open geweest. In de andere kernen was het al 
niet anders. Norbert pleit voor tijdige actie naar de gemeentelijke politiek om 
winkelopenstelling op  iedere zondag te bepleiten. Cees geeft aan dat voor 
Lansingerland pas na de volgende gemeenteraad verkiezingen het huidige besluit kan 
worden teruggedraaid. Verder blijkt het animo bij anderen dan de supermarkten niet 
groot te zijn op de nu bekende zondagen. Onderwerp voor de komende ALV. Onze 
vrienden in de andere kernen zijn ook met dit onderwerp bezig.
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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