Verslag Bestuursvergadering Winkeliersvereniging
Bleiswijk op maandag 22 november 2010

Aanvang 10.00 uur
Aanwezig: Norbert, Simone, Arjan, Ali en Cees.
Afwezig:
1. Opening
Norbert opent de vergadering. Cees meldt het verschuiven van het onderzoeksoverleg
naar de gevolgen van een FOC in Bleizo naar 13 december. Arno en Cees zijn
wederom naar een voorlichtingsbijeenkomst Bleizo geweest. Opvallend was nu ook
van de Zoetermeerse winkeliersverenigingen het verzet tegen de gevolgen van een
FOC.
2. Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van het verslag meldt Simone dat de
Clics actie goed aanslaat. Het bestuur is erg tevreden over de opkomst bij de afgelopen
ALV en met name over de positieve inbreng van veel leden. Zorg is er wel over het
ledenaantal. Cees zal op korte termijn mede-winkeliers en de zakelijke dienstverleners
in de Dorpsstraat benaderen met het verzoek het lidmaatschap te willen overwegen.
3. Ingekomen stukken
Geen.
4. Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat
Op 12 oktober is de klankbordgroep herinrichting Dorpsstraat weer bijeengekomen.
Gesproken over de gezamenlijke eisen - wensen, de doelen en uitgangspunten voor
een convenant tussen gemeente, winkeliersvereniging en KvK. Cees is bezorgd over
de werkelijke voortgang van het project en het ontbreken van verslaglegging bij de
laatste bijeenkomsten. Dit is een verkeerde vorm van bezuiniging. Norbert wil graag
weten welk deel van het bestaande budget is besteed aan overleg.
5. Aanjaagteam, voorstel convenant
Het aanjaagteam bestaande uit Ali, Saskia en Cees namens de WV en Samir Amghar
en Corrie van den Berg van de gemeente hebben hoofd - en subdoelstellingen
beschreven voor een af te sluiten convenant met de gemeente inzake het
winkelcentrum Bleiswijk. Het bestuur gaat akkoord met de inhoud (hoofd en
subdoelstellingen) van het concept-convenant en spreekt haar vertrouwen uit bij de
verdere uitwerking. Het concept-convenant zal worden bijgevoegd bij dit verslag.

6. Voorbereiding gesprek CDA fractie
Cees heeft een uitnodiging ontvangen van Claudia Füss voor een stand van zaken
gesprek met de CDA fractie. Vanavond is dit gesprek. Naast Norbert en Cees zal Arno
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namens de WV deelnemen aan het gesprek. Onderwerpen namens WV zijn: Bleizo,
herinrichting Dorpsstraat, afsluiting Kerkstraat en ontwikkelingen Lidl.
7. Stand van zaken economische voorzieningen Bleiswijk
Er is een concept-rapport op papier verschenen voor totaal Lansingerland met
bijzondere aandacht voor Bleiswijk. Cees is deelnemer in de begeleidingsgroep voor
het onderzoek. Door toch wel veel opmerkingen - aanbevelingen vanuit die
begeleidingsgroep is een presenteerbaar geheel nog niet te geven.
8. Voorbereiding economisch overleg wethouder 6 dec
Voor dit overleg heeft Cees de volgende punten ingebracht:
•
Stand van zaken Bleizo, FOC
•
Stand van zaken dorpskern Bleiswijk
•
Vluchtheuvel locatie (Kranenburg groep)
•
Plaats (Maastede)
•
Afsluiting Kerkstaat
•
Eerste resultaten economische voorzieningen Bleiswijk
•
KVO
•
Actielijst
9. Rondvraag
Simone heeft slechts 1 of 2 aanmeldingen voor het wassen van de pietenpakken. Ze
overweegt nu de pakken op kosten van de WV naar de stomerij te brengen. Norbert
vindt dit geen goed plan. Zoveel moeite is het toch niet om met een aantal leden een
totaal van zo’n 50 pakken te wassen. Hij stelt een e-mail op voor de leden met een
herhaalde oproep voor deelname.
Cees vraagt Norbert om voor volgend jaar de planning te maken voor het
bestuursoverleg, ALV etc. De data voor het bestuursoverleg zijn: 24/1, 7/3, 11/4, 23/5,
27/6, 22/8 ,3/10, 14/11. De data voor ALV zijn: 5/4 en 1/11.
10. Sluiting
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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