
Aanvang  10.00 uur
Aanwezig: Norbert, Simone, Arjan, Ali en Cees.
Afwezig: Saskia met bericht

1. Opening
Norbert opent de vergadering. Cees meldt gehoord te hebben dat de leegstaande 
winkel bij Hortus Ficus verhuurd zou zijn.

2.   Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van het verslag geeft Norbert aan dat 
er tegen de vergunning verlening aan de visboer op zaterdag geen verdere actie wordt 
ondernomen. Argumentatie voor verlening is krom maar de visboer voorziet duidelijk 
in een behoefte.
Ali en Cees willen het niet doorgaan van de braderie dit jaar heroverwegen. In de 
planning van de herinrichting en de start in de Kerkstraat biedt wellicht mogelijkheden 
om op een weliswaar kleiner oppervlak de braderie toch te houden. Bovendien kan de 
gelegenheid worden aangegrepen om de herinrichting onder de aandacht te brengen en 
te promoten. Na ampel overleg wordt wederom besloten de braderie dit jaar over te 
slaan. Enige argumentatie: wij zullen niet de verstorende factor zijn voor de planning 
van de herinrichting; door allerlei bouwactiviteiten is het centrum nu al moeilijk 
bereikbaar, de vrachtwagens en auto’s van de marktlieden zullen een chaos 
veroorzaken; bezoekers oproepen om niet met de auto te komen wordt als kansloos 
ingeschat.
Het is stil rond de behandeling van de uitbreiding van parkeerplaatsen Lidl. Wij nemen 
dit onderwerp mee in ons overleg met de gemeente op 24 maart.

3.   Ingekomen stukken, standaard agenda economisch overleg 24 maart 2011
Cees meldt het  binnenkomen van het gemeentelijk besluit  tot subsidie verlening voor 
de Sinterklaasintocht. Opvallend is de dagtekening van 17 februari 2011 terwijl dit 
stuk pas op 2 maart in onze postbus is gearriveerd. Arjan zorgt voor verdere 
afhandeling.
De opsteller van een plan van aanpak voor de herstart van het KVO heeft via email 
aangegeven dat  haar taak erop zit en dat het aan de gemeente is om verder door te 
pakken. Ook naar het komende overleg met de gemeente.
Bij een aantal winkeliers is het verzoek tot demonstratie van de site koop het in 
Lansingerland gekomen. Cees geeft aan dat ook bij hem als mail-aanspreekpunt voor 
de vereniging aanbiedingen komen voor vergelijkbare site’s van Zoetermeer, Delft etc. 
Het bestuur besluit om hier niet als vereniging op in te gaan.
De standaard agenda voor het economisch overleg zal Cees aanvullen met de punten 
FOC, verdere plannen Tuinen, wat met het gemeentehuis in Bleiswijk, plannen 
Vluchtheuvel, plannen Plaats Maasstede.
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4.   Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat, VO op 22 maart, presentatie op 24 
maart 2011

Op 16 februari is de begeleidingsgroep herinrichting Dorpsstraat weer bijeengekomen. 
Het bureau Oranjewoud presenteerde die avond haar zienswijze op  een voorlopig 
ontwerp (VO) herinrichting. De begeleidingsgroep  waarin de winkeliersvereniging 
heeft unaniem enthousiast gereageerd en ingestemd met de zienswijze. Presentatie 
wordt helaas (nog) niet vrijgegeven. Afspraken gemaakt over komende stappen, het 
voorbereiden van een informatieavond voor de inwoners van Bleiswijk, stukje Heraut, 
etc.
Norbert zal als lid van de begeleidingsgroep op  de voorlichtingsavond een presentatie 
geven hoe we als begeleidingsgroep en gemeente tot resultaat zijn gekomen. 

                                             
5.   Stand van zaken eindrapport effecten analyse FOC - Bleizo, verdere stappen

Als “winkeliersvereniging Lansingerland” een gesprek gehad met Marcel Evers van 
de CBW-Mitex, de brancheorganisatie voor ondernemers in wonen, mode, schoenen 
en sport. Hij onderschrijft onze negatieve gevoelens bij een mogelijke komst van een 
FOC op fietsafstand. Hij gaat snel de analyse lezen en zal reageren voor het gesprek 
met de burgemeester. Dit gesprek heeft op 24 februari plaatsgevonden. 

6.  Agenda ALV 5 april 2011
Door de informatiebijeenkomst op 24 maart over de herinrichting van de Dorpsstraat 
past het  niet dit onderwerp  in presentatie vorm op  de ALV te houden. Er wordt 
gekozen voor de standaard agenda. Arjan zorgt er voor dat  de financiële stukken tijdig 
beschikbaar zijn en de kascontrole heeft plaatsgevonden. Cees zal via email de leden 
informeren over 24 maart en 5 april.

7.   Rondvraag
Geen.

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