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

1. Opening
Norbert opent de vergadering. Geen mededelingen.

2.   Verslag vorig overleg
Het verslag wordt goedgekeurd. Naar aanleiding van punt 2, verslag vorig overleg 
wordt opgemerkt dat ondanks 2 mailtjes en mondeling bij de wethouder er nog geen 
afspraak is gemaakt voor een volgend economisch overleg. Cees neemt weer actie om 
te komen tot 2 afspraken, in september en december. Het onderwerp parkeren achter 
de bibliotheek ligt  nog open. Naar aanleiding van punt 5, inspraak Lidl, meldt Norbert 
dat hij 15 september naar de behandeling daarvan gaat in de cie Ruimte.

3.   Ingekomen stukken
Bij Norbert is via mail het verzoek gekomen om met de nieuwe interim projectleider 
Veilig Ondernemen een inventariserende afspraak te maken voor een nieuwe 
werkwijze/opzet veilig ondernemen. Norbert zal de KvK benaderen voor advies hoe 
dit aan te pakken.

4.   Stand van zaken herinrichting Dorpsstraat
Drie thema-bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden. Goede presentaties en 
dito verslaglegging. Op onze winkeliers-site is alles te volgen en te lezen. De nieuwe 
projectleider, Kees Rietveld, heeft een nieuwe aanpak en planning afgegeven. De voor 
ons belangrijke einddatum Koninginnedag 2011 zal maximaal 6 maanden opschuiven. 
Dit ligt mede aan werkzaamheden die door het energiebedrijf worden uitgevoerd als 
vervanging van gasleidingen in de Dorpsstraat.

                                             
5.   Aanjaagteam

Het aanjaagteam is uitgebreid met Saskia van de KvK. Onze accountmanager bij de 
gemeente, Samir Amghar, heeft nu toestemming om vol mee te doen. Eerst volgende 
vergadering op 30 september.

6.  BleiZo
Voor deelname in het onderzoek naar kansen en bedreigingen van de vestiging van een  
factory outlet store in Bleizo heeft Arno Verbakel zich opgegeven. Wellicht kan Arno 
op de komende ALV wat meer vertellen.

7.   Acties en voorbereiding ALV van 26 okt 2010

   
Verslag Bestuursvergadering  Winkeliersvereniging 
Bleiswijk op donderdag 9 september 2010

1

http://www.winkeliersbleiswijk.nl
http://www.winkeliersbleiswijk.nl


Simone geeft aan dat  de Sinterklaasintocht op  20 november de zelfde opzet heeft als 
vorig jaar. Cees zal de vergunning aanvragen op basis van het draaiboek. Arjan zorgt 
voor een evenementen verzekering. Simone meldt  verder dat de opslag en het jaarlijks 
wassen van de 40 pakken haar te veel wordt. Tijdens de komende ALV moet dit aan de 
orde komen.
Er is nog geen eindejaarsactie uitgewerkt. De standaard acties zijn door de activiteiten 
commissie afgewezen. De activiteitencommissie komt volgende week bij elkaar om 
een actie definitief uit te werken.
ALV. Bij het bestuur is behoefte om naast de vergadering gelegenheid te bieden om 
onderling bij te praten. Een etentje voorafgaande aan de vergadering zou die 
mogelijkheid bieden. Cees zal via e-mail de aankondiging doen en vragen wie er dan 
ook bij het eten aanwezig zal zijn. Is er een behoorlijke aanmelding dan zal bv. de 
Retraiterie worden benaderd.
Naast de standaard agendapunten zal natuurlijk de herinrichting van de Dorpsstraat 
(presentatie Cees), ontwikkelingen rond Bleizo (Arno?), eindejaarsactie (Simone) en 
openingstijden feestdagen aan de orde komen. Verder zal Nancy Rats de nieuwe 
overval-procedure komen toelichten.

8.   Rondvraag
Simone meldt dat  het bloemetje voor een winkelier die heeft verbouwd, nieuw in de 
Dorpsstraat komt, te laat of zelfs niet wordt afgeleverd. Zij stelt voor deze taak op zich 
te nemen.
Cees stelt  voor om een lagere contributie te gaan hanteren voor niet-winkeliers 
(bedrijven zonder winkelbel) om meer leden te krijgen. Na enige discussie of dat  dan 
in of ex bijdrage in de feestverlichting kan zijn zal Arjan als penningmeester bezien of 
€ 350,- ex verlichting een voorstel zou kunnen zijn. Ook beziet Arjan de 
mogelijkheden van een instapmodel voor nieuwe leden.
Cees meldt dat in het kader van draagvlak vergroting - inspraak er een enquete zal 
worden gehouden waarvan het resultaat meegenomen wordt in het pakket van eisen 
herinrichting Dorpsstraat. Vraagstelling naar gewenste uitstraling, bereikbaarheid, 
parkeerplaatsen, autoluw etc.

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