Verslag Bestuursvergadering Winkeliersvereniging
Bleiswijk op maandag 18 juni 2012

Aanvang 10.00 uur
Aanwezig: Norbert, Simone, Arjan en Cees.
Afwezig:
1. Opening - mededelingen
Norbert opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.
2. Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken
Brief van de belastingdienst t.a.v. mogelijke loterijen door ons georganiseerd met
prijzen groter dan ±€435,-. De vereniging dient dan kansspelbelasting af te dragen. In
ons geval bij een eindejaarsactie geen verkoop loten etc.
4. Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat
Oplevering Dorpsstraat heeft plaatsgevonden. Onze braderie heeft kunnen
plaatsvinden. Op een aantal plekken worden nog wat werkzaamheden uitgevoerd,
Kranenburgplein is nog niet klaar, maar de uitstraling is er. Problemen met het nieuwe
verkeersplan, foutparkeren, tegen de rijrichting in en te grote vrachtwagens. Cees
neemt dit mee naar de uitvoeringsgroep Veilig Ondernemen.
Vernielingen lijken onder controle.
5. Plantenbakken buxus en historische wandeling
Bakken zijn besteld engevuld en zullen deze week worden geplaatst. De
oudheidkamer is druk bezig met de website en de historische wandeling. De stikkers
met QR-code zullen door Dirk Luijendijk worden aangebracht
6. FOC Bleizo
Er is door ons ingesproken in de cie AB. Heeft er niet toe geleid dat de burgemeester
ons standpunt meeneemt naar de REO Rotterdam. Dus hebben we onze argumenten
maar weer op papier gezet en rechtstreeks aan de REO gestuurd. Van die REO
verwachten we niet veel, de REO Haaglanden kan verrassen.

7. Precario rechten, tijdelijke reclame op lantaarnpalen
B&W is met het onzalige voorstel gekomen om precario te gaan heffen op terrassen.
Cees heeft actie ondernomen richting de andere verenigingen en Horeca Nederland.
Draagt niet bij aan de leefbaarheid en gezelligheid van ons centrum. Het terras op het
Kranenburgplein komt zo onder grote druk.
De reclameborden in ons centrum worden verboden. Er is 1 lantaarnpaal aangewezen
in de Dorpsstraat (23) waar tijdelijk iets aan mag worden bevestigd.
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8. Rondvraag en sluiting
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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