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

1. Opening - mededelingen
Norbert opent de vergadering. Cees doet verslag van de vernielingen in de Dorpsstraat 
en op het  herdenkingsplein. Foto’s van de ravage door de omgegooide hekken 
doorgespeeld aan contactpersonen bij gemeente en politie.

2.   Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd.

3.   Ingekomen stukken
Verzoek gemeente naar rapportage verloop  Sinterklaas-intocht 2011. Cees heeft via 
email aan het verzoek voldaan.

4.   Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat
De afgesproken oplevering voor Koninginnedag en 4 mei van de Dorpsstraat is  goed 
verlopen. De laatste loodjes zullen deze maand worden afgehandeld.
Onduidelijkheden rond bebording zullen in het  wekelijkse overleg met gemeente-
projectleider worden ingebracht.

5.   Plantenbakken buxus en historische wandeling
Er lijkt  wat juridisch gedoe te kunnen komen over de door onze vereniging te plaatsen 
20 bakken. Onduidelijkheid over materiaal bakken, verankeren of ingraven etc. 
Besloten wordt de gemeente voor te stellen de bakken en buxusbollen te schenken. Ali 
en Cees zullen dit voornemen inbrengen in het wekelijks overleg.
Tjalling Haitsma heeft zeer mooi werk geleverd met het vervaardigen van 6 
fotopanelen. Het paneel met het wapen van Bleiswijk is op de pomp op het 
herdenkingsplein bevestigd. De 5 andere zullen door Stuit worden geplaatst.

6.   Evaluatie Koninginnedag
De organisatie van Koninginnedag ligt volledig in de handen van het plaatselijke 
Oranje-comité. Samenwerking of afstemming met onze vereniging vindt helaas niet 
plaats. Dit jaar van veel winkeliers de klacht dat er kramen vlak voor de deur waren 
geplaatst, winkeliers hun eigen winkel niet in konden gaan, parkeerplaatsen of toegang 
tot parkeerplaatsen door kramen of kleedjes ontoegankelijk waren.
Besloten wordt een briefje naar het Oranje-comité te sturen met daarin genoemde 
opmerkingen en het verzoek tot betere afstemming volgend jaar. Al is er maar een 
aanspreekbare coördinator aanwezig zodat  de winkelier niet de discussie aan moet 
gaan met kraamhouder.
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7.   Samenstelling bestuur
Ali denkt na over toetreding tot het bestuur. Cees gaat  kandidaten voor het 
voorzitterschap peilen.

8.  Rondvraag en sluiting
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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