
Aanvang  09.30 uur
Aanwezig: Norbert, Arjan, Simone en Cees.
Afwezig: Ali en Saskia met bericht

1. Opening - mededelingen
Norbert opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.

2.   Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd. 

3.   Ingekomen stukken
Aantal rekeningen en goedkeuring van de subsidieaanvraag voor de Sinterklaasintocht 
van 2012. Voor de afronding van de subsidietoekenning voor de Sint  van 2011 zal 
Cees weer een rapportage maken. Hij wacht de resultaten af van het Sint-evaluatie-
overleg van deze week af. Simone geeft de terugkoppeling.

4.   Activiteiten en terugblik einde jaarsactie
Simone vindt de shop  en win actie de meest succesvolle eindejaarsactie. Is ook bij 
onze klanten goed gevallen. Jammer dat het in een aantal zaken wat lastig was om een 
stempel te krijgen. Norbert geeft  aan dat zo’n actie (stempelen) in de 
eindejaarsperiode voor een super niet te doen is. Klanten konden bij de balie de 
stempel krijgen. Simone gaat nog evalueren binnen de activiteitencommissie.
Activiteiten voor 2012 zijn benoemd en worden uitgewerkt.

5.   Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat
Over de losliggende stenen is genoeg gecommuniceerd. Deze week wordt bezien 
wanneer de Dorpsstraat  weer geheel open kan. Nadruk natuurlijk op kwaliteit en 
zekerheid. Norbert spreekt zijn teleurstelling uit  over de niet geplande afsluiting. 
Winkeliers zijn de dupe. Vanmiddag weer het wekelijkse planningsoverleg.
Cees meldt de niet afgestemde en ook niet  kloppende communicatie over de 
stroomonderbreking voor winkeliers Kranenburgplein en de Plaats op maandag 30 
januari. Stroomonderbreking nu gelukkig tot 11.00 uur.
Deelnemers planningsoverleg zijn bezig met teksten voor een nieuwsbrief. Een 
informatieavond staat gepland voor 15 februari vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

6.   Lidl, FOC’s
Afgelopen woensdagavond is de mogelijke wijziging van het bestemmingsplan Lidl in 
de cie Ruimte aan de orde geweest. Voor dit onderwerp waren er 3 insprekers. Cees 
heeft ingesproken namens de 3 winkeliersverenigingen Lansingerland. Het lijkt er op 
dat de politiek geen aanpassing van het bestemmingsplein wil en of zal accepteren. In 
de Raadsvergadering van 2 februari as zal dit duidelijk worden.

   
Verslag Bestuursvergadering  Winkeliersvereniging 
Bleiswijk op maandag 23 januari 2012

1



Afgelopen maandagmiddag heeft de hoorzitting plaatsgevonden t.a.v. de provinciale 
vaststelling van Bleizo als plaats voor een FOC in ZH. Gerard Scholtens (Berkel) en 
Cees zijn het vaste duo in de strijd tegen de komst van een FOC. Via de website van 
de provincie is de hoorzitting te bezien en te beluisteren. Niet alleen ZH zou een FOC 
willen maar ook NH. De vestiging van het FOC Sugar City  bij Halfweg zou eind 2013 
een feit zijn. Hoe maken we elkaar kapot! Volgende vergadering bij de provincie op 1 
februari.

7.   Bestemmingsplan Kom Bleiswijk
Dit plan is slechts een update van de bestaande situatie. Het bestuur ziet geen 
problemen. Cees zal dit  bij Saskia melden die vervolgens de reactie zal opstellen. 
(beide is inmiddels gebeurd).

8.   Voorbereiding ALV
Op 13 maart is de 1e ALV gepland. Afgesproken wordt dit weer bij de kerk te 
organiseren. De 1e ALV heeft  zo als altijd een standaard agenda. Belangrijk is dat de 
financiële plaatjes en goedkeuring kascommissie tijdig gereed zijn. Arjan zegt dit toe 
zodat we de volgende bestuursvergadering hierover kunnen spreken en met 
voorstellen kunnen komen. Simone levert Arjan de begrotingen voor de diverse 
activiteiten aan.

8.   Rondvraag en sluiting
In de rondvraag meldt  Norbert zijn voornemen om dit jaar zijn laatste jaar als 
voorzitter te laten zijn.
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng, volgende vergadering op 13 februari.
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