
	  
Beste	  ondernemer,
	  
Hieronder	  leest	  	  u	  de	  eerste	  nieuwsbrief	  over	  de	  plannen	  voor	  een	  Factory	  Outlet	  op	  het	  Bleizo-‐terrein	  op	  de	  gemeentegrens	  van	  Zoetermeer	  en	  Lansingerland.	  U	  was
afgelopen	  woensdag	  bij	  de	  bijeenkomst	  die	  we	  organiseerden.	  Of	  u	  kon	  niet,	  maar	  gaf	  wel	  aan	  op	  de	  hoogte	  te	  willen	  blijven.
Dat	  doen	  we	  vanaf	  nu	  regelmatig.
	  
Presentatie
De	  power	  point	  presentatie	  die	  woensdagavond	  getoond	  werd,	  staat	  op	  de	  website	  om	  na	  te	  lezen.	  Klik	  op	  www.cbwmitex.nl/bleizo
Overigens	  besteedt	  De	  Telegraaf	  morgen	  in	  de	  dikke	  zaterdagkrant	  aandacht	  aan	  de	  overbewinkeling	  in	  ons	  land.	  De	  journalist	  gaf	  in	  het	  gesprek	  aan	  dat	  het	  project
Bleizo	  grote	  kans	  maakt	  om	  genoemd	  te	  worden	  als	  een	  initiatief	  dat	  zo	  snel	  mogelijk	  van	  de	  vergadertafels	  moet	  verdwijnen…
	  
Bezwaarbrieven
Bezwaarbrieven	  die	  werden	  gestuurd	  naar	  de	  denktank	  rond	  het	  Bleizo-‐project	  en	  de	  Provinciale	  Staten	  van	  Zuid-‐Holland	  staan	  ook	  op	  www.cbwmitex.nl/bleizo.	  In
deze	  brieven	  staan	  de	  argumenten	  die	  we	  telkens	  aanvoeren	  om	  te	  verduidelijken	  dat	  Bleizo	  van	  de	  baan	  moet.	  Ook	  het	  bezwaarschrift	  dat	  door	  factory	  oulet	  centre
Batavia	  Stad	  naar	  het	  bestuur	  van	  de	  gemeenschappelijke	  regeling	  Bleizo	  werd	  gestuurd,	  leest	  u	  er.	  	  	  	  
	  
Standpunt	  winkel	  locatie	  beleid
Het	  standpunt	  van	  Detailhandel	  Nederland	  (de	  lobbyclub	  die	  de	  hele	  retail	  in	  ons	  land	  vertegenwoordigt)	  over	  het	  beleid	  rond	  winkellocaties	  is	  ook	  te	  lezen	  op
www.cbwmitex.nl/bleizo.	  We	  hebben	  een	  directe	  lijn	  met	  deze	  organisatie.	  In	  dit	  geval	  nam	  Detailhandel	  Nederland	  het	  standpunt	  over	  winkel	  locatiebeleid	  over	  van
CBW-‐MITEX.	  Dat	  is	  belangrijk,	  omdat	  zo	  ons	  standpunt	  ook	  op	  agenda’s	  van	  landelijk	  overleg	  terecht	  komt.	  	  
	  
Winkeliersverenigingen
Op	  dit	  moment	  worden	  alle	  winkeliers-‐	  en	  ondernemersverenigingen	  in	  Zuid-‐Holland	  in	  kaart	  gebracht.	  Namen	  van	  voorzitters,	  mail-‐	  en	  postadressen	  etc.	  Alle
verenigingen	  gaan	  we	  maandag	  aanstaande	  benaderen.	  De	  boodschap	  luidt	  om	  de	  brief	  te	  ondersteunen	  die	  we	  richten	  aan	  de	  Provinciale	  Staten	  van	  Zuid-‐Holland
om	  nee	  te	  zeggen	  tegen	  de	  plannen	  voor	  een	  FOC	  op	  het	  Bleizo-‐complex.	  U	  ontvangt	  deze	  brief	  dus	  maandag	  ook	  per	  mail	  en	  wordt	  dan	  gevraagd	  per	  ommegaande	  te
reageren.
	  
Acties
De	  komende	  weken	  staan	  veel	  afspraken	  ingepland	  met	  partijen	  in	  Zuid-‐Holland	  in	  het	  kader	  van	  de	  campagne	  tegen	  Bleizo.	  Een	  verkort,	  samengevat	  overzicht:	  een
gesprek	  met	  de	  PvdA	  staten	  fractie	  op	  het	  provincie	  huis	  van	  Zuid-‐Holland	  is	  bevestigd,	  evenals	  als	  gesprekken	  met	  de	  Partij	  50	  PLUS,	  CDA,	  PVV	  en	  SP.	  Van	  andere
fracties	  moet	  de	  bevestiging	  nog	  binnenkomen.	  Bestuurders	  van	  de	  vijf	  regionale	  overleg	  organen	  in	  Zuid-‐Holland	  worden	  in	  kaart	  gebracht	  om	  ook	  te	  kunnen	  gaan
benaderen.
	  
Maak	  de	  groep	  groter!
Is	  deze	  nieuwsbrief	  ook	  interessant	  voor	  anderen	  die	  afgelopen	  woensdag	  niet	  aanwezig	  waren?	  Stuur	  deze	  mail	  dan	  door.	  Laat	  de	  ontvanger	  een	  mail	  sturen	  naar
jreemers@cbwmitex.nl	  en	  de	  volgende	  nieuwe	  brief	  ontvangt	  deze	  persoon	  automatisch	  ook.	  Dat	  is	  half	  november.
	  
Met	  vriendelijke	  groet,
	  
Paul	  te	  Grotenhuis
Pers	  &	  PR

Postbus	  172
3700	  AT	  Zeist
T.	  0343	  473254
F.	  0343	  473271
I.	  www.cbwmitex.nl
 
Kom op 14 november naar het CBW-MITEX ledenevent ‘Hoera, ik heb een winkel!’ en ga praktisch aan de slag met Retail2020.
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