Verslag Bestuursvergadering Winkeliersvereniging
Bleiswijk op maandag 31 mei 2010

Aanvang 10.00 uur
Aanwezig: Norbert, Simone, Arjan, Ali en Cees.
Afwezig: Saskia (met bericht)
1. Opening
Norbert opent de vergadering. Geen mededelingen.
2. Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van punt 3, het niet meer beschikbaar
zijn van elektriciteit op het Kranenburgplein wordt opgemerkt dat de gemeente 1 punt
beschikbaar zou houden. Norbert merkt op bij punt 5 dat de hoogte van contributie bij
de winkeliersvereniging Bergschenhoek en Berkel veel hoger is dan bij ons, ± €2000,per jaar.
3. Ingekomen stukken
•Verzoek van een popkoor uit Zoetermeer voor sponsoring.
•Bedankbrief Oranje comité voor sponsoring.
•Een nieuw keurmerk voor ondernemers, het klantgestuurd ondernemen.
•Een startup voor ondernemers met een nieuw product.
De vergadering besluit geen actie te ondernemen op het sponsorverzoek, keurmerk en
startup.
Cees meldt zijn aanwezigheid bij een 3-tal vergaderingen de afgelopen maand. Een
Marokkaans huisvader project waarbij Bleiswijk als proefkern gebruikt gaat worden.
Opstellers en trekkers van dit gemeentelijke project hebben ervaring opgedaan in
Dordrecht en wijken in Rotterdam.
Op uitnodiging van de gemeente met de 2 andere winkeliersverenigingen gesproken
over taken van de 4 BOA’s die gedurende een klein jaar in Lansingerland worden
ingezet en de bijeenkomst van het Economisch platform.
4. Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat
De laatste vergadering op 6 mei is teleurstellend verlopen door de afwezigheid van
wethouder(s) en ambtenaren. Op 1 juni gaan we het opnieuw proberen. Bij het bestuur
bestaat de angst dat de realisatie in tijd gaat schuiven waardoor een feestelijke opening
volgend jaar op Koninginnedag niet mogelijk is. Norbert geeft verder aan dat het
parkeerterrein achter de C1000 tot juli beschikbaar blijft. Verder heeft hij vernomen
dat plannen voor nieuwe invulling van de Vluchtheuvel klaar zijn en bouw mogelijk
eind 2011 kan starten.
5. Voorbereiding economisch overleg d.d. 15 juni 2010
Cees heeft de volgende onderwerpen voor het overleg:
•Inspraak op de nota evenementenbeleid voor 1 april gedaan. Bevestiging ontvangen
en nu de reactie van de gemeente nog.
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•Handhaving rond de grotere viskraam op parkeerterrein Wilhelminastraat. notitie
standplaatsen beleid ontvangen. Volgens beleid over omvang standplaats: Dit betekent
dat een maximumoppervlak van ten hoogste 20m2 mag worden ingenomen. Dit is
inclusief de ruimte die door het publiek en/of die door de uitgestalde ruimte en/of die
door de uitgestalde koopwaar wordt ingenomen. De frontbreedte mag niet meer dan 8
meter bedragen. Dit is een voortzetting van het bestaande beleid.
•Lijst van bedrijven op het bedrijventerrein met directe verkoop (wij)
•Openstelling parkeerterrein Bibliotheek voorheen Rabobank.
•Parkeerterrein gemeentehuis gedeeltelijk onder regiem kort-parkeren.
•KVO nieuw leven in blazen.
•Verzoek voorleggen gele streep Fred. Hendrikstr./hoek Hazenweg en slechte stoep
achter Kranenburg.
•Wens zelfde frequente handhaving op fout parkeren in Dorpsstraat als bij Elysium en
Sport- en Racketcentrum.
•Actualiseren gegevens winkeliersvereniging op gemeentelijke website.

6. Stand van zaken Website
Het bestuur stelt vast dat de site volledig in de lucht is. Cees geeft aan dat wijzigingen
doorvoeren op de hosting-site verre van stabiel is. Besloten wordt om de
overeenkomst met de huidige dienst niet te continueren en een abonnement bij
me.com van apple te nemen.
7. Stand van zaken aanjaagteam “zet Bleiswijk op de kaart”
Ali geeft een overzicht van wat zij en Cees de afgelopen maanden hebben gedaan.
Goede gesprekken met Frans Ammerlaan en Hans Groen gehad. We zitten nu op een
punt dat er concrete voorstellen moeten komen. Via de accountmanagers bij de
gemeente zal dit mede handen en voeten worden gegeven.
8. Rondvraag
Naar de vraag van Cees naar nieuwe leden geeft Arjan aan dat boekhandel Muilenburg
definitief lid is geworden. Arjan gaat op korte termijn ook nog bij makelaar Dullink en
Renate Jenniskens langs.
9. Sluiting
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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