
Aanvang  09.30 uur
Aanwezig: Norbert, Ali, Simone en Cees.
Afwezig: Arjan zonder bericht

1. Opening - mededelingen
Norbert opent  de vergadering. Van Arjan niets gehoord (later blijkt dat hij van een 
ongetwijfeld welverdiende vakantie geniet).
Cees praat het bestuur bij over de FOC behandeling op 21 september in een cie-
vergadering van GS.

2.   Verslag vorig overleg
Het verslag wordt  goedgekeurd. Alle van belang zijn de punten komen op de agenda 
terug.

3.   Ingekomen stukken
Op de gebruikelijke mailtjes na van Wijkdeals, koop het in ... na zijn er geen 
ingekomen stukken.

4.   Kerstverlichting
Ali stelt de feest of kerstverlichting voor dit jaar aan de orde. Er is voor een deel 
onduidelijkheid over in die periode beschikbare lantaarnpalen door de herinrichting 
Dorpsstraat. Wellicht een mengvorm van oude en nieuwe en zeker nog geen bomen en 
leilindes. Die zullen pas in het voorjaar kunnen worden geplant. Ali heeft de 
leverancier van de feestverlichting hiervan op de hoogte gesteld. Daarbij is 
onduidelijkheid naar voren gekomen over de looptijd van de overeenkomst. Moet 
verder met de penningmeester worden uitgezocht. Het bestuur besluit om dit jaar geen 
feestverlichting te laten plaatsen en zal haar leden en overige winkeliers verzoeken de 
eigen etalage en boompjes met verlichting te versieren om toch een feestelijke 
uitstraling te krijgen. Dit onderwerp naar onze ALV van 1 november.

In het kader van verlichting vraagt Ali de mening van het bestuur naar mogelijke 
financiële ondersteuning door de vereniging bij het aanlichten van specifieke panden 
in de Dorpsstraat. Het gaat om woonpanden. Het bestuur heeft hier moeite mee, 
precedentwerking.

5.   ALV 1 november 2011
Cees heeft de Kerk benaderd voor het gebruik van haar vergaderruimte, is akkoord. De 
eindejaarsvergadering heeft het karakter van bijpraten over ontwikkelingen en 
afspraken over koopavonden in de laatste maand van het jaar. Cees stelt  voor om naast 
de leden ook de niet-leden uit te nodigen. De uitvoering van de herinrichting, laatst 
bekende planning, inrichting pleinen is een gezamenlijk belang. De vergadering gaat 
hiermee akkoord.
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Onderwerpen voor de ALV zijn:
• Kerstverlichtng
• Najaarsactiviteiten
• Openingstijden
• Herinrichting Dorpsstraat

Voor dit laatste onderdeel zal Cees Joop  Schaghen van Oranjewoud of Kees Rietveld 
benaderen. Kees is inmiddels bereid gevonden.

6.   Sint intocht, kerstmarkt en planning evenementen 2012
Simone is blij dat de activiteiten commissie (Simone en Jurrina) met Debbie Duindam 
is uitgebreid. Komende woensdag wordt overlegd. Simone koppelt terug met name 
over de data van 2012.

7.   Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat
V.w.b. de uitvoering van de werkzaamheden zijn er geen nieuwe tegenvallers te 
melden, geen oude wegdekken en verstopte (in beide betekenis) riolering. De herziene 
plannen voor het Kranenburgplein en Wilhelminaplein zijn vorige week akkoord 
bevonden.

5.   Rondvraag en sluiting, nieuwe datum volgend overleg
In de rondvraag merkt Ali op dat het van groot belang is dat we als bestuur 1 gezicht 
hebben naar gemeente, planningsgroep  herinrichting, bouwteam herinrichting etc. 
Oppassen dat we als individuele winkelier en als bestuurslid geen  onduidelijkheid 
creëren.
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng, volgende vergadering op 21 november.
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