
Aanvang  10.00 uur
Aanwezig: Norbert, Arjan en Cees.
Afwezig: Jurrina (ziekenhuis)

1. Opening - mededelingen
Norbert opent de vergadering. Jurrina heeft een controle afspraak voor haar pols in het 
ziekenhuis.

2.   Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd.
N.a.v. het verslag, Arjan moet nog de nieuwe winkels benaderen i.v.m. gratis half jaar 
lidmatschap. 

3.   Ingekomen stukken
Geen. Bij dit punt wordt de zondagsopenstelling besproken. De gemeentelijke politiek 
heeft het onderwerp vrijgegeven en wacht niet de nieuwe verkiezingen af. Een aantal 
partijen wil over dit onderwerp een gesprek, zal samen met onze vrienden uit Berkel 
en Bergschenhoek worden aangepakt. De VNG is al gekomen met de 
modelverordening winkeltijden waar iedere gemeente nu wat mee moet doen.

4.   Stand van zaken Sinterklaas 2013 en 2014
Er is nog geen reactie van de Sint-organisatie gekomen voor de uitvoering van 2013, 
Norbert zal Jaap-Jan weer benaderen. De subsidie-aanvraag voor 2014 moet voor 1 
juli bij de gemeente zijn. Cees neemt actie.

5.   Stand van zaken initiatief politiek stimulering kern Bleiswijk
Op 12 juni wederom een vruchtbaar overleg gehad. Er gaat  nog 1 meeting komen. 
Speerpunten zijn het versterken van de relatie met het recreatiegebied en het betrekken 
van het totale Bleiswijkse verenigingsleven bij bestaande en nieuwe activiteiten in het 
centrum. Wellicht zijn er nog vrijwilligers te vinden die één en ander kunnen 
coördineren.

6.   Verkeerscirculatie centrum en onderhoud centrum
Cees heeft vorige week over deze onderwerpen een gesprek gehad met onze 
wethouder. Alle punten zijn aan de orde gekomen, rijrichting en handhaving, 
losliggende stenen, loslatend natuursteen, 1-richting Emmastraat, andere richting 
(nieuwe) Plaats, verplaatsen 2 lantaarnpalen die steeds worden aangereden etc. De 
wethouder streeft naar een oplossing voor het zomerreces.

7.   Detailhandel buiten het (kern)winkelgebied
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Er is een aanvraag gedaan voor het wijzigen van de bestemming van het pand Frederik 
Hendrikstraat 56 om groenten en fruit te kunnen verkopen. Cees zal bezwaar maken 
tegen ongewenste detailhandel buiten het winkel centrum.

8.  Rondvraag en sluiting
Namens Jurrina brengt Cees haar voorstel in om de Kerstmarkt in de Dorpsstraat  te 
houden met de start van de opbouw vanaf de noordkant. De vergadering gaat daarmee 
akkoord. Om de start van de markt  al om 13.00 uur te laten zijn i.p.v. 16.00 uur niet.  
Markt duurt daardoor veel te lang en de Kerstsfeer vraagt ook om wat schemering en dan 
goed zichtbare verlichting. Jurrina zal dit meenemen naar haar commissie.
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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