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

1. Opening - mededelingen
Norbert opent de vergadering. Door allerlei drukke werkzaamheden is er geen 
aandacht besteed aan het afscheid van Simone. Norbert zorgt persoonlijk voor een 
bloemetje nu en komt met voorstel echt cadeautje voor begin volgend jaar.

2.   Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd.

3.   Ingekomen stukken
Verzoek tot bijdrage aan plan noodhulp Lansingerland. Besloten wordt de vrager te 
berichten dat e.a. zeer sympathiek aanvoelt maar van een winkeliersvereniging hier 
geen bijdrage van kan worden verwacht. Cees stuurt mail.
Aanvullende info over de behandeling bij de Raad van Staten inzake Lidll. Norbert zal 
de zitting op 4 december bijwonen.

4.   Terugblik ALV, opening centrum en Sinterklaas
Een ALV met goede opkomst gehad. Jurrina doet nog een reminder de deur uit  voor de 
extra opening voor de feestdagen. Benadrukken dat iedereen mee moet doen. Mailtje 
ook naar niet leden.
Opening centrum goed georganiseerd en zeer geslaagd, verdient een jaarlijkse 
herhaling in de vorm van Bleiswijkdagen. 
Sinterklaas intocht is goed verlopen, goede organisatie en gezien het  weer een goede 
opkomst. Evaluatie van de Sint-organisatie verder afwachten. Voor volgend jaar de 
kosten-baten op een rijtje zetten en mogelijk bijstellen. Dit evenement vraagt zo’n 30 
% van de totaal beschikbare middelen. Jurrina geeft aan te verwachten dat de kosten 
voor dit  jaar toch wel ruim binnen de begroting zal vallen. Evenement dit jaar weer op 
het Gemeentehuisplein, volgend jaar naar het Kranenburgplein. Winkeliers in het 
noordelijke deel van de Dorpsstraat hebben aangegeven te veel en te ver van dit soort 
activiteiten te zitten om mee te profiteren. In ALV 2013 bespreken bij activiteiten 
overzicht 2013.

5.   Resterende werkzaamheden centrum
Cees geeft aan dat de resterende bomen er donderdag 29 november in zullen gaan. Bij 
dit moment zullen een aantal leerlingen van onze Melanchthon zijn betrokken in het 
kader van praktijk scholing. De uitstekende samenwerking met de firma Stuit heeft dit 
mogelijk gemaakt. De resterende boomverlichting zal maandag 3 december worden 
geplaatst.
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Voor het  parkeerterrein van de AH zullen in de eerste weken van het nieuwe jaar de 
afvalcontainers ondergronds worden geplaatst. Dit gaat natuurlijk in goed overleg.

6.   FOC Bleizo
Woensdag 21 november vond de cie vergadering plaats. Er waren maar liefst 14 
insprekers, waarvan een 8-tal tegen de komst van een FOC Bleizo. Zie voor de inhoud 
het video-verslag van de provincie en de vele krantenartikelen, radio en tv-interviews.
Het besluit van GS om een FOC Bleizo onder voorwaarden toe te staan staat op 
wankelen. Op 12 december zal Provinciale Staten een beslissing nemen.

7.   Activiteiten rest van het jaar
Jurrina meldt het komende overleg met de Heraut waar afspraken zullen worden 
gemaakt over het communiceren van de evenementen van 2013. De eindejaarsactie zal 
met Kerstman bij het rad van avontuur gelijk zijn als die van vorig jaar.
De organisatie van de activiteitencommissie zal nog wat duidelijker moeten worden. 
Volgens Cees doet Jurrina nu wel heel veel. Stimuleren van onze jonge ondernemers 
om het voortouw te nemen.
Cees stelt een vergaderschema op voor 2013.

8.  Rondvraag en sluiting
Cees is geïnformeerd door Ed v.d. Broek die met 2 andere partners het gemeentehuis 
gaat omvormen tot een zorghotel. E.e.a. zal in februari 2013 zijn beslag gaan krijgen. 
Ed v.d. Broek en ook wij kijken uit naar een uitstekende samenwerking en natuurlijk 
ook lidmaatschap van onze vereniging.
Voor de volgende vergadering zal de financiële afsluiting 2012 en begroting voor 2013 
op de agenda staan. Arjan wordt verzocht dit voor te bereiden.
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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