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

1. Opening - mededelingen
Norbert opent de vergadering. Norbert neemt contact met Arjan op t.a.v. zijn 
actiepunten nieuwe leden etc.
Norbert meldt zijn contacten met Nelleke Bouwman over de slechte staat  van de 
bestrating in het centrum. Cees heeft  gisteren Nelleke bij-gemaild over onze acties op 
dit punt en de afspraken met de gemeente. Besloten om onze leden te mailen met het 
verzoek de bevoorrading echt alleen met citytrailers te doen. Zo nu en dan komt er 
toch een grote vrachtwagen door het centrum.
B&W heeft haar keuze gemaakt voor nieuwbouw van het Melachthon op de 
Merenweg. Oude locatie is bestemd voor nieuwbouw starterswoningen en een kerk. 
Voorstel wordt in de Vergadering Commissie Samenleving 10-09-2013 behandeld.
Enige tijd geleden heeft Cees de afwijkende rijrichting van de Plaats grenzend aan de 
Groene Loper bij de gemeente ter sprake gebracht. De rijrichting was de andere kant 
op geplant. Gezien de breedte is zelfs 2-richting verkeer uitstekend mogelijk. Cees 
gaat achter antwoord aan.
Norbert meldt de laatste plannen van uitbreiding van de Lidl die door ons 
gemeentebestuur worden omarmd. Wel een enorme uitbreiding van winkeloppervlak 
en parkeerplaatsen. Niet echt  goed voor ons centrum.
Zondagsopening 22 december. In het bestuurlijk overleg in april: Burgemeester Van 
Vliet meldt dat door de gemeenteraad van Lansingerland uitdrukkelijk is bepaald dat 
er slechts 12 koopzondagen in de gemeente zijn toegestaan. De gemeente onderzoekt 
de mogelijkheden voor 22 december. Cees gaat het antwoord achterhalen.

2.   Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd.
N.a.v. het verslag, Arjan moet nog de nieuwe winkels benaderen i.v.m. gratis half jaar 
lidmaatschap. 

3.   Ingekomen stukken
Geen. 

4.   Stand van zaken Sinterklaas 2013 en 2014
Norbert heeft  Jaap-Jan gesproken. Reactie van J.J. is dat evenement op  Kranenburg 
kan maar wij moeten met voorstellen komen. Gezien de korte termijn die nog rest tot 
vergunning aanvraag gaan Cees en een lid van de activiteitencie spijkers met koppen 
slaan met J.J.

5.   Stand van zaken initiatief politiek stimulering kern Bleiswijk
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Op 17 juli wederom overleg gehad. Speerpunten zijn het versterken van de relatie met 
het recreatiegebied en het betrekken van het totale Bleiswijkse verenigingsleven bij 
bestaande en nieuwe activiteiten in het centrum. Wellicht zijn er nog vrijwilligers te 
vinden die één en ander kunnen coördineren. Voor dat doel is een profielschets 
opgesteld voor een centrum manager Bleiswijk die moet zorgen voor de versterking 
van de economische structuur van Bleiswijk centrum, het dagelijkse beheer van de 
openbare ruimte en de communicatie tussen ondernemers, website, promotie centrum 
etc.. Dit alles in opdracht en onder verantwoordelijkheid van ons bestuur.
Dit bestuur schat de kans dat deze duizendpoot voor een onbetaalde 
vrijwilligersfunctie gevonden wordt op vrijwel nul in. Daarbij zal het intake-werk, 
mocht er een duizendpoot zich melden, veel en intensief zijn waarbij het afbreuk risico 
voor ons centrum en vereniging heel groot is. Laat de politiek de uitwerking maar 
doen en dat risico lopen.
Cees zal dit  standpunt overbrengen aan de initiatiefnemers, Gerard Bovens en Hans 
Bucher en de overige deelnemers.
Intern wel wat doen om Bleiswijk -centrum met haar eigen uitstraling te versterken en 
bij anderen onder de aandacht te brengen.

6.   Verzoeken van verenigingen om sponsoring
Aanleiding is het mailtje van Jannie Muilenburg die is ingegaan op een verzoek voor 
prijsjes bij een sportvereniging. Op de website van die vereniging staat de banner van 
bol.com groots te knipperen. Bol is een concurrent van de middenstand.
Als de middenstand verdwijnt vallen heel veel adresjes weg voor het ophalen van 
sponsorgeld. Ook vervallen de locaties waar je een aankondiging kan doen van 
evenementen of toernooien.
Als er 100 mensen van uw vereniging voor € 10.00 bij Bol bestellen ontvangt de 
vereniging € 20.00 maar het scheelt de winkels in het dorp € 1000.00 omzet.
De ogenschijnlijk onschuldige reclameactie van Bol is zo een directe bedreiging voor 
de winkels.
Een klein onderzoekje op  de sites van verenigingen leert dat Bol niet de enige is. 
Vrijwel alle online-shops komen voor met eenzelfde regeling.
Het bestuur van uw vereniging wil u bij deze attenderen op die acties van online shops 
bij onze verenigingen bij uw afweging tot sponsoring.

7.   Organisatie activiteitencie en lopende activiteiten
De commissie is de afgelopen periode een aantal malen bijeen geweest. Cees heeft de 
nieuwe leden bijgepraat hoe en wanneer en met welk budget activiteiten kunnen 
worden geplant. Jurrina heeft  een soort van draaiboek geschreven waar rekening mee 
moet worden gehouden, wanneer de stukjes voor de Heraut moeten zijn aangeleverd 
en afstemming met onze vrienden in Berkel en Berschenhoek moet plaatsvinden.
Anne Sophie trekt de op 5 oktober te houden ambachtelijk, food en drink dag. Ze heeft 
een 10-tal winkeliers in die sector gevonden die mee doen. Norbert Hefti is bereid 
gevonden de muziek voor die dag te sponsoren. Cees heeft gisteren de laatste stukken 
ontvangen en zal de vergunning gaan aanvragen. Er is nog geen naam voor die dag 
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bekend maar is wel nodig voor de aanvraag. Bleiswijk proeft! is het beste wat er 
spontaan wordt bedacht.
Resterende activiteiten voor het jaar zijn bekend. Voor Sinterklaas zie overleg met J.J.

8.   Voorbereiding ALV 15 oktober 2013
Cees zal voor die avond die om 19.30 uur zal beginnen contact met de Kerk opnemen. 
De agenda zal standaard zijn, geen presentaties of sprekers nu bekend. 
Kan dus een korte vergadering worden. De volgende bestuursvergadering definitieve 
agenda-programma.

9.  Rondvraag en sluiting
Cees vraagt aandacht voor het controleren van de kerstverlichting door een technisch 
onderlegd iemand of bedrijf of school. Het is weinig zinvol en kostbaar om het  bedrijf uit 
het noorden van het land te verzoeken dit te doen.
Jurrina wijst op de lange elektriciteitskabel die de visboer zaterdags gebruikt voor zijn 
stroomvoorziening. Norbert geeft aan dat hij juist afspraken had voor een aansluiting op 
het parkeerterrein Plaats met de opzichter van de renovatie centrum, Rene Buiks.
Cees stelt vast dat die aansluiting er dus niet is.
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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