Verslag Bestuursvergadering Winkeliersvereniging
Bleiswijk op maandag 23 juni 2014

Aanvang 10.00 uur
Aanwezig: Jurrina, Gerard, Thomas en Cees.
Afwezig:
1. Opening - mededelingen
Gerard opent de vergadering. Gerard zal bij de rondvraag het onderwerp Old Timers
aan de orde stellen en Jurrina komt met de mededeling dat steeds vaker ambulances
tegen alle rijrichtingen in door ons centrum rijden. Zal nodig zijn maar wel gevaarlijk.
Nemen we mee naar Veilig Ondernemen overleg met de gemeente.
2. Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd. N.a.v. het verslag:
Het inspreken over het
standplaatsenbeleid heeft plaatsgevonden. Helaas ging de discussie in de cie AB meer
over of de inwoners van Bleiswijk van ons geen goedkope aardbeien mocht hebben.
We hebben met Leefbaar3B (Marjolein Gielis) de afspraak dat het onderwerp na de
zomer aan de orde gaat komen in de cie. Zal door CU en CDA worden gesteund.
3. Ingekomen stukken
Op uitnodiging van de Rabo-bank zullen Gerard en Thomas zich aanmelden voor zgn.
rondetafelgesprekken. Doelstelling: De Kracht van Oostland: Ronde tafelgesprekken
Voor de Kracht van Oostland voeren Rabobank Zuid-Holland Midden en VNO-NCW
Oostland, in samenwerking met onderwijsinstellingen en ondernemersverenigingen,
N O O VA , LT O N o o r d G l a s k r a c h t O o s t l a n d , O n d e r n e m e n d 3 B e n
Ondernemersvereniging Pijnacker-Nootdorp, een economisch onderzoek uit naar de
krachten en kansen in het Oostland met de blik op de toekomst. Met dit onderzoek
blikken de initiatiefnemers vooruit naar de mogelijkheden die de regio in zich heeft en
delen ze de concrete kansen die dit voor ondernemers oplevert. Het vervolg van dit
onderzoek zijn Ronde tafelgesprekken.
4. Economisch Platform Lansingerland
Binnen het nieuwe college van Lansingerland is wethouder Albert Abee de
verantwoordelijke voor het taakgebied economie. Onder zijn voorzitterschap zullen
(nieuwe) onderwerpen aan de orde gaan komen. Vanuit onze vereniging nadenken
daarover. Mogelijkheden: recreanten Rottemeren gebied meer naar ons centrum
krijgen; samenwerking en uitstralen dat Bleiswijk een geweldig tuinbouwgebied is;
(sport)verenigingen stimuleren meer met onze vereniging te organiseren.
5. Evaluatie braderie en komende evenementen
Jurrina geeft aan dat zij wat ontevreden is over de invulling van de kramen door
Kroko en ook over de geringe deelname van onze eigen winkeliers. Tegen de afspraak
met de gemeente in was de seisoensplaats aardbeien bezet. De toegang tot het Medisch
Hart versperd en het WK-plein weggedrukt bij Just Kiddies. In de evaluatie met Kroko
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neemt Jurrina dit mee. Cees geeft aan dat de vergunning voor 5 juli binnen is en de
vergunning voor Bleiswijk proeft is ingediend.
6. Sinterklaas 2014
Van de Sint-organisatie hebben we nog geen reactie mogen ontvangen. Cees stuurt
mailtje.
Vergaderdata bestuursoverleg
Voorlopig houden op de maandagochtend. Als Debbie de gelederen komt versterken
als penningmeester opnieuw bezien.
7. Rondvraag en sluiting
Thomas komt met de vraag om nieuwe Bleiswijkers te attenderen op onze geweldige
winkels. Toen we nog een zelfstandige gemeente waren kreeg iedere nieuw
ingeschrevene een welkomst-tas met waardebonnen etc. Het bestuur vindt het een
goed idee dit op de een of andere manier weer in ere te herstellen. Of het de vorm van
een tas met inhoud moet zijn of een actie via de website moet nog worden uitgewerkt.
Gerard wil het bestuur en activiteitencie na de zomer in een ongedwongen sfeer bijeen
hebben. Hij denkt aan een barbecue met partners. Goed idee.
Gerard dankt een ieder voor zijn-haar inbreng. Volgende vergadering op maandag 1
september.
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