
Aanvang  09.30 uur
Aanwezig: Norbert, Simone, Ali en Cees.
Afwezig: Arjan (ziekenhuis)

1. Opening - mededelingen
Norbert opent de vergadering. Arjan heeft zich afgemeld, moet met zoontje naar het 
ziekenhuis.

2.   Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd.

3.   Ingekomen stukken
Ingekomen stukken als organisatie van evenementen en internet-acties worden door 
het bestuur als reclame gezien en voortaan niet meer ingebracht.

4.   Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat
Geen tegenslagen in de uitvoering van de werkzaamheden maar gezien de vele andere 
werken rond het centrum wel veel planningwijzigingen. Vorige week aanpak en 
resterende planning doorgenomen met de komende koninginnedag, 4 mei etc. in het 
achterhoofd. Alles wordt op alles gezet om de straten en pleinen in ons centrum dan 
goed toegankelijk en veilig te krijgen. Een knip in de werkzaamheden zuidelijke 
Dorpsstraat zal niet te vermijden zijn.

5.   Lidl, FOC’s
Over de status van het bouwverzoek van de Lidl is geen verdere info.
Op 15 maart heeft het  CDA de discussie rond Prisma en FOC Bleizo weer trachten te 
openen. Geen gehoor bij de coalitie partijen gekregen. Op 9 maart een 2e stake-
holders bijeenkomst FOC-Bleizo met Gerard Scholtes bijgewoond. Geen enkel 
nieuwes t.a.v. flankerende maatregelen. De herinrichting van ons centrum wordt mede 
als zodanig gezien (sigaar uit eigen doos). Dat de invulling van de merken in het FOC 
pas na 8 tot 10 jaar de 50% top en hoogwaardig zal bereiken heeft onze zorgen alleen 
maar doen toenemen. Volgens de initiatiefnemers is dit  altijd zo gecommuniceerd, ook 
naar de politiek. Ik vraag me werkelijk af waarom dan in Zoetermeer een motie is 
aangenomen om tot een 100% top en hoogwaardige invulling te komen. En dit zonder 
een aanloopperiode van zo’n 10 jaar. Als dit  doorgaat en er met een lagere invulling 
wordt begonnen (maar wel hoger dan de Wibra) zullen onze centra snel zonder mode 
etc. zitten. Als het maar goed voor de consument is!
We gaan dus gewoon door.

6.   Agendapunten gemeenschappelijk overleg gemeente
Hierbij wordt agendapunt 7, plaats weekmarkt, behandeld. Besloten wordt dat Cees dit 
punt met toelichting zal agenderen. De volgende tekst opgestuurd:
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Plaatsing van de weekmarkt op het Kranenburgplein
Toelichting
Bleiswijk heeft een kleine weekmarkt, 3 tot 4 wagens (Stoepje, visboer, kaasboer en 
soms wat groente of planten). Aantal jaren geleden is de markt op velerlei verzoek 
verplaats naar het gemeentehuisplein. Er zijn nog voorstellen gedaan de kleine markt 
naar reguliere standplaatsen te krijgen maar volgens ons is dat idee niet meer actueel. 
In het  nieuwe ontwerp van het Kranenburgplein is rekening gehouden met wederom 
plaatsing van de markt. Dit zal ten koste gaan op het marktmoment 
(donderdagochtend) van de voorziene horeca (terrasjes).
Wat nog erger is voor ons centrum is de mogelijkheid bij uitbreiding van de markt de 
Dorpsstraat tussen Kerkstraat en Plaats af te sluiten om ook daar kramen te zetten. Uit 
ervaring met de langdurige afsluiting - omleiding etc. van het centrum i.v.m. de 
herinrichting weten we dat we zeer eenvoudig klanten verliezen en heel moeilijk weer 
terugkrijgen.
Naast de door ons verwachte beschadigingen aan ons nieuwe plein zien we afsluiting 
voor autoverkeer helemaal niet zitten.
Zou de plaatsing naar de parkeerplaats Plaats - Wilhelminastraat niet vele malen beter 
zijn?

7.   Plaats waar de weekmarkt moet komen
Zie punt 6.

8.  Rondvraag en sluiting
Simone vraagt aandacht voor acties als kofferbak verkoop. Ze zal de acties op onze 
ALV presenteren.
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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