
Aanvang  10.00 uur
Aanwezig: Norbert, Arjan, Simone en Cees.
Afwezig: Ali en Saskia met bericht

1. Opening - mededelingen
Norbert opent de vergadering. Simone doet verslag van een geslaagde Sinterklaas 
intocht. Evaluatie zal natuurlijk plaatsvinden. De volgende punten zullen daar zeker 
bij worden betrokken: te veel strooigoed gebruikt  in het centrum; de bode was te laat 
in het gemeentehuis, op het laatste moment een andere loco-burgemeester, muziek was 
volgens meting te hard. 
Cees meldt de goede contacten met het Melanchthon waar scholieren in project  of 
stage vorm willen gaan meehelpen het Bleiswijkse centrum groen en netjes te houden. 
Ali is de contactpersoon namens de WV.
Afgelopen week heeft een participatie bijeenkomst plaatsgevonden over de mogelijke 
invulling van een FOC in Bleizo.
In het economisch platform hebben we als gezamenlijke WV’s het standpunt 
ingenomen dat detailhandel buiten de kernen van Lansingerland moet worden 
voorkomen.

2.   Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd. 

3.   Ingekomen stukken
Op de gebruikelijke mailtjes na van Wijkdeals, koop het in ... na zijn er geen 
ingekomen stukken.

4.   Najaarsactie
Jurrina v.d. Lecq zal vandaag een ontwerp maken voor de loten-actie. 

5.   Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat
Op 18 november is de Dorpsstraat voor de feestdagen vrij gegeven. De 
Sinterklaasintocht heeft daardoor uitstekend kunnen plaatsvinden. De aanpak van het 
herdenkingsplein en deel Kerkstraat wordt de komende weken uitgevoerd.

6.   Rondvraag en sluiting, nieuwe data bestuursoverleg 2012
Norbert merkt op dat er veel afval en bouwafval bij de bouw aan de Plaats is. Cees 
neemt dit mee naar planningoverleg en Bob Bolleboom (gebeurd).
Het Kwalitaria heeft nieuwe eigenaren gekregen. Arjan gaat een bloemetje brengen en 
wervend gesprek voeren.
Cees gaat wederom het parkeren achter de bibliotheek aan de orde stellen (gebeurd).
Naar aanleiding van het bezoek door de CDA-fractie zal Norbert het college vragen 
naar de stand van zaken uitbreiding Lidl.

   
Verslag Bestuursvergadering  Winkeliersvereniging 
Bleiswijk op maandag 21 november 2011

1



Cees zal Jurrina vragen een poster - document te maken voor de koopavonden in 
december.

Vergaderdatum soort

16 januari bestuur

13 februari bestuur

13 maart ALV

26 maart bestuur

7 mei bestuur

25 juni bestuur

13 augustus bestuur

1 oktober bestuur

16 oktober ALV

26 november bestuur

Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng, volgende vergadering op 16 januari.
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