
Aanvang  10.00 uur
Aanwezig: Norbert, Arjan, Jurrina en Cees.
Afwezig: 

1. Opening - mededelingen
Norbert opent de vergadering. Afgelopen zaterdag het  food evenement Bleiswijk 
proeft voor de eerste keer gehouden. Goed weer en een gezellige sfeer. Is een activiteit 
die wellicht jaarlijkse opvolging verdient. Onderwerp voor de komende ALV van 15 
oktober. Afweging tussen kosten en baten moet altijd gemaakt worden.
Aan de losliggende stenen in ons centrum is nog niet veel gedaan ondanks ook vragen 
hierover van het CDA. Cees gaat er weer achteraan. 
Van de verkeersdeskundige bij de gemeente reactie gekregen op ons verzoek de 
rijrichting van het deel Plaats naar de Groene Loper om te draaien. Aanpassing van het 
verkeersbesluit als zodanig zal in college van B&W worden ingebracht. Norbert  wijst 
nog op een besluit van 2001 waar die rijrichting, maar ook het 2-richting verkeer voor 
dat deel van de Plaats is vastgesteld.
Vorige week heeft een lagerhuisdebat plaatsgevonden over de wenselijkheid van de 
zondagsopening. Donderdag 10 oktober behandeling in de cie AB en 31 oktober in de 
raad. Cees meldt het besluit in de gemeente Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer om 
daar volledig vrije opening te hebben. Onderwerp voor onze ALV.

2.   Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd.

3.   Ingekomen stukken
Het aantal uitnodigingen om mee te doen bij opzet beveiliging, week van de techniek, 
export naar het buitenland etc is groot. Je kan er een dagtaak aan hebben. Cees filtert 
op daadwerkelijk belang voor onze vereniging.

4.   Stand van zaken Sinterklaas 2013 en 2014
Helaas heeft de Sinterklaasorganisatie zich teruggetrokken om de festiviteit te 
organiseren. De activiteitencie heeft inmiddels een draaiboekje en programma 
opgesteld om de Sint met zijn pieten op  het Kranenburgplein te ontvangen. Onderwerp 
voor ALV. Cees is echter nog op zoek naar een (Bleiswijkse Sint), deze week komt er 
uitsluitsel.

5.   Stand van zaken initiatief politiek stimulering kern Bleiswijk
Vanmiddag praten Norbert en Cees met de initiatiefnemers (Gerard Bovens en Hans 
Bucher) over ons besluit niet het voorstel over te nemen om de vrijwilliger-
duizendpoot te gaan zoeken die centrummanager gaat spelen onder directe 
verantwoordelijkheid van onze vereniging.
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6.   Organisatie activiteitencie en lopende activiteiten
Het voorlopige programma voor 2014 is onderwerp voor ALV.

7.   Voorbereiding ALV 15 oktober 2013
Start bijeenkomst om 19.30 uur. Onderwerpen zijn:
• Opening en mededelingen
• Ingekomen stukken
• Verslag vorige vergadering
• Ervaringen activiteiten in 2013 zoals mode event, Bleiswijk proeft en de Bleiswijk 

pagina’s
• Stand van zaken zondagsopening
• Evenementen 2014
• Koopavonden december 2013
• Rondvraag - sluiting

8.  Rondvraag en sluiting
Arjan gaat achter technische man aan ten behoeve van de feestverlichting.
Voorlopige leden winkeliersvereniging. Arjan meldt het volgende:
Aphrodite lid, Theeroos niet, KoKo ? wellicht in natura, supermarkt Joker niet, 
Marskramer ? loopt 2 jaar achter met betalen. Arjan gaat langs bij de hengelsport  winkel 
en Thaise massage.
Norbert dankt een ieder voor zijn-haar inbreng.
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