
Aanvang  19.30 uur
Aanwezig: Norbert, Simone, Arjan, Saskia en Cees.
Afwezig: 

1. Opening
Norbert opent de vergadering. Geen mededelingen.

2.   Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van punt 5, voorbereiding 
economisch overleg wordt opgemerkt dat de gemeente gaat handhaven op de grootte 
van de viskraam op het parkeerterrein Wilhelminastraat. Vanuit de vereniging is het 
zeker niet de bedoeling om de visboer te pesten of hem weg te willen hebben. Norbert 
heeft van de gemeente te horen gekregen dat het parkeerterrein achter de bibliotheek 
door de bibliotheek wordt gehuurd. Voor openstelling van het terrein zou de gemeente 
dan geen partij zijn.

3.   Ingekomen stukken
Geen.

4.   Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat
Op 1 juni wederom vergadering met de gemeente gehad. Voor verslag en afspraken zie 
onze website. Toch weer het gevoel dat de wethouders niet optimaal ingelezen zijn in 
de materie. Op 25 juni hebben 2 bureaus leerzame presentaties gegeven over hoe zij 
de inrichting zouden vormgeven. Cees heeft de presentaties opgevraagd. Saskia stelt 
voor om voor een bescheiden vergoeding een HBD adviseur te vragen om ons te 
ondersteunen in het keuze proces. Afspraak met de heer Piet Smits is inmiddels 
gemaakt.

                                             
5.   Inspraak wijziging Lidl

In het economisch overleg met de gemeente hebben we een eerste reactie gegeven.
• Uitbreiden aantal parkeerplaatsen met daaronder het  uitbouwen van het 

winkeloppervlak met zo’n 30%;
• Te ver van het centrum af;
• Geen injectie voor het centrum;
• Huidige supermarkten verder onder druk.

Saskia gaat het geheel nogmaals bezien en zal met een reactie komen.

6.  BleiZo
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Het bestuur en een aantal winkeliers zijn naar de voorlichtingsbijeenkomst over de 
plannen BleiZo geweest. Is groots en indrukwekkend qua opzet. Voor de mode 
gerelateerde winkeliers lijkt een factory outlet (mega) store zoals Batavia stad een 
behoorlijke bedreiging. De voorzitters van de diverse winkeliersverenigingen zullen 
worden uitgenodigd te participeren in een onderzoek naar de kansen en bedreigingen.

7.   Acties, keuze feestverlichting
Simone geeft aan dat er nog evaluerend overleg met Kroko moet plaatsvinden om de 
ervaringen van braderie te bespreken. De door Arie Noordhoek voorgestelde wijziging 
van feestverlichting wordt door het  bestuur overgenomen. Het kunnen ophangen van 
verlichting aan lantaarnpalen moet worden meegenomen in het eisenpakket voor de 
herinrichting Dorpsstraat.

De activiteitencommissie gaat de klicks opnieuw bekijken als eindejaarsactie.

8.   Rondvraag
Simone heeft behoefte aan een gesprek met de projectontwikkelaar Maasstede over 
zijn plannen met de Plaats.

9.   Sluiting
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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