Verslag Bestuursvergadering Winkeliersvereniging
Bleiswijk op maandag 22 augustus 2011

Aanvang 10.00 uur
Aanwezig: Norbert, Simone en Cees.
Afwezig: Arjan met bericht
1. Opening - mededelingen
Norbert opent de vergadering. Het is jammer dat Arjan niet aanwezig kon zijn. Cees
zal hem via e-mail naar de financiële stand van zaken vragen.
De deelname aan de enquête, nulmeting, van de KvK is teleurstellend verlopen maar
met verwacht resultaat. Cees zet de samenvatting op de website en stuurt iedereen het
verslag van de KvK.
De nieuwe flyer voor de werkzaamheden Dorpsstraat is vandaag rondgebracht. De
winkels die dicht waren worden morgen voorzien.
2. Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd. Alle van belang zijn de punten komen op de agenda
terug.
3. Ingekomen stukken
Voorstel van wijkdeals om ons centrum als pilot te kunnen gebruiken voor een nieuw
communicatie-promotie idee. Alles gebaseerd op de nieuwe sociale media en eigen
nieuwsbrieven. Kosten na de pilot waarbij er dan zeker 30 winkels moeten meedoen
bedragen ± €50,- per maand per winkel. Het bestuur gaat niet in op het aanbod.
Presentatie ontvangen t.a.v. nieuw beleid terrasvergunning en uitstallingen. Zal verder
besproken worden in september bij het gezamenlijke overleg met de gemeente. In
onze Dorpsstraat zullen de stoepen niet overal breed genoeg zijn om naast een
uitstalling nog 1,5m vrije stoepdoorgang te hebben. Zelfs een stoep van 1,5m is niet
overal mogelijk.
4. Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat
De ontwerpen van het Kranenburg en Wilhelminaplein moeten nog worden gemaakt.
Voor het Kranenburgplein zal het nu geaccordeerde ontwerp definitief worden
gemaakt. Het Wilhelminaplein wordt 24 augustus opnieuw besproken. Ali zal daarbij
aanwezig zijn. Verder is er nog onduidelijkheid rond de mogelijkheden voor onze
feestverlichting.
De eerste fase uitvoering (eind Dorpsstraat) heeft waarschijnlijk 1 week vertraging
opgelopen. In de volgende fases zal die achterstand door per dag langer door te
werken worden ingelopen. Communicatie door gemeente moet beter.
Hoewel er veel begrip bij onze winkeliers is dat er door de werkzaamheden hinder zal
worden ondervonden is het jammer dat de omleidingen en borden voor klanten van
ons centrum niet duidelijk zijn. Door bij entrees aan te geven dat de Dorpsstraat voor
doorgaand verkeer is afgesloten en op een volgend scherm dat de winkels bereikbaar
zijn geeft verwarring of 1 van de teksten wordt door automobilisten niet gemerkt. In
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de praktijk blijkt dat bezoekers in de auto alle borden negeren om bv. naar de
parkeerplaats op het Kranenburgplein te gaan. Iets wat vrachtverkeer wel mag.
Eigenlijk zou de Plaats als Dorpsstraat 2-richtingverkeer moeten krijgen.
5. Rondvraag en sluiting
Als locatie voor de komende ALV zal Cees de Kerk benaderen. Simone zal weer aan
de gang gaan met Sint en Kerst.
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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