Verslag Bestuursvergadering Winkeliersvereniging
Bleiswijk op maandag 24 januari 2011

Aanvang 10.00 uur
Aanwezig: Norbert, Simone, Arjan, Saskia en Cees.
Afwezig:
1. Opening
Norbert opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen.
2. Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van het verslag meldt Simone dat de
Clics actie uitstekend is geweest. Benzinepomphouders hebben de actie overgenomen.
Evaluatie van de oproep tot het wassen van de pietenpakken laat zien dat er
onmiddellijk aanmelding plaats heeft gevonden. Een minpunt was dat leden via email
elkaar zijn gaan bestoken met “extra” oproepen. Simone geeft aan dat zij bij de
komende ALV de vraag zal voorleggen van overdracht Sint en pietenpakken aan een
andere vrijwilliger.
3. Ingekomen stukken
Van de gemeente is de afwijzing ontvangen op ons verzoek tot handhaving
standplaatsvergunning van de visboer zaterdags op de Plaats. Het ging ons uitsluitend
om de grootte van de viskraam en de extra parkeerplaatsen die nu worden ingenomen.
De KvK gaat met die overweging in het achterhoofd bezien of we verdere actie
zouden moeten ondernemen.
4. Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat
Op 19 januari is de klankbordgroep herinrichting Dorpsstraat weer bijeengekomen. De
heer Ewald van Vliet heeft de plaats van wethouder Eric Kampinga overgenomen.
Mede door zijn interventies verliep het wederom inventariseren van wensen en eisen
door het bureau Oranjewoud voorspoedig. Op korte termijn zullen er 2
schetsontwerpen gereed zijn waarop de echte keuzes gemaakt zullen worden.
Wethouder de Paepe maakte zich zorgen over de status van het convenant. Na beraad
is besloten dat Cees naar Henk de Paepe zal reageren dat wat ons betreft hier nu een
goed concept ligt.
Cees meldt dat Ali een concept uitwerking heeft opgesteld voor mogelijk nieuwe
evenementen als werkplan bij het convenant. Hij zal dit doorsturen naar Saskia.
De projectleider herinrichting, Kees Rietveld, heeft dit weekend een nadere planning
opgestuurd (zal bij het verslag worden gevoegd op de site) met het verzoek om reactie.
Onze opmerkingen:
•
uitvoeringsperiode is (te) lang, in vorige planningen 3 maanden, meer handen
inzetten en of 's avonds doorwerken is mogelijk?
•
behoort doorwerken tijdens de bouwvak ook niet tot de mogelijkheden?
•
brug school in de Kerkstraat en mogelijke vernieling nieuwe bestrating, eerst de
blauw gekleurde Dorpsstraat aanpakken;
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•
•
•
•

•

parkeerplaatsen zo lang mogelijk bereikbaar houden;
blijvende bereikbaarheid van Kranenburgplein (C1000) voor bezoekers en
blijvende bereikbaarheid van Jumbo (bezoekers en bevoorrading);
waar ook begonnen gaat worden, het 1-richtingsverkeer voor de rest van de
straat zal moeten worden opgeheven, overal de paaltjes eerst verwijderen?
de rode fase (Kranenburg en Plaats), het gaat niet alleen over de beschikbaarheid
van garage en dek maar ook om de bereikbaarheid van die plaatsen tot eind
2012, Norbert heeft grote bedenkingen bij dat laatste;
wij zijn graag bereid om in klein comité met jou de de uitdagingen door te
lopen.

5. Stand van zaken eindrapport effecten analyse FOC - Bleizo
Het nog vertrouwelijke eindrapport zal begin februari gereed zijn. Op 3 februari zullen
de raadsleden van Lansingerland worden geïnformeerd. In algemene doch duidelijke
bewoordingen zal namens de 3 verenigingen ons zeer kritische standpunt aan de
politiek worden overgebracht voor 3 februari. Gerard Scholtens (Berkel) en Cees
bereiden dat voor. Verder is er nog overleg gepland met de burgemeester en een
standpunt bepalend overleg op initiatief van de KvK. Afgesproken wordt dat Arno
Verbakel en Cees Dicke, als leden van de begeleidingscommissie effecten analyse,
hieraan deelnemen met Norbert als achtervang.
6. Vaststellen data evenementen Bleiswijk
Voor dit jaar bestaat de mogelijkheid dat de jaarlijkse braderie in de Dorpsstraat niet
kan worden gepland door de komende herinrichting van de Dorpsstraat. Simone zal
hierover contact opnemen met Kroko. De datum voor de Sint-intocht is 19 november,
de Kerstmarkt 14 december.
7. Werving nieuwe leden
Tot op heden zijn er 2 nieuwe leden gevonden, YouAsMe en Confidum. Onze
wervingsactie gaat door.
8. Ondersteuning reactie KvK op zienswijze Lidl
Naast een aantal andere partijen heeft de KvK haar zienswijze ingediend t.a.v. de
plannen van de Lidl tot uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Als
winkeliersvereniging hebben wij de reactie van de KvK volledig ondersteund.
Reacties bijgevoegd op site. Beide reacties zullen via mail ter info aan de leden van de
commissie Ruimte worden gestuurd.
9. Rondvraag
Geen.
10. Sluiting
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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