
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTULEN 

 

Datum 

 
30 maart 2010 

Datum vergadering 

Tijdstip vergadering 

Locatie vergadering 

24 maart 2010 
13.00 uur 
Parijs in Bleiswijk 

  

Registratienummer 
  

T10.02337   

 
 
 
 

Afdeling 

Economische Zaken & Welzijn 

Monique Hoeve 

Telefoon 

(010) 800 46 30 

E-mail 

monique.hoeve@lansingerland.nl 
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Aanwezig namens de gemeente: 
De heer D. van Vliet – wethouder o.a. Economische Zaken 
De heer S. Amghar – accountmanager afd. Economische Zaken en Welzijn 
Mevrouw M. Hoeve – secretaresse afd. Economische Zaken en Welzijn 
De heer P. Kerklaan – projectleider o.a. centrum Bleiswijk 
De heer A. Koopman – strategisch adviseur Economische Zaken – afd. Strategische Ontwikkeling 
 
Afwezig : 
De heer H. van Hoeven – verkeersadviseur – afd. Beheer en Onderhoud 
 
Aanwezig namens de winkeliersvereniging: 
De heer N. Hefti – voorzitter 
De heer C. Dicke – secretaris 
Mevrouw S. van Ginneken – bestuurslid 
Mevrouw S. Dielbandhoesing – adviseur Kamer van Koophandel Den Haag 
 
Opening en mededelingen 
De heer Van Vliet deelt mee dat dit zijn laatste overleg is omdat zijn wethouderschap eindigt. Hij heeft 
zojuist zijn portefeuille overgedragen aan de heer Eric Kampinga, welke de nieuwe wethouder voor o.a. 
Economische Zaken is. Arjan Koopman stelt zich voor als beleidsadviseur Economische Zaken, werkzaam 
op de afdeling Strategische Ontwikkeling.  
 

1. Vaststellen agenda 
Als agendapunt wordt “Inspraak evenementenbeleid” toegevoegd en direct besproken. De heer 
Amghar stuurt het document evenementenbeleid door aan de heer Dicke. De inspraak duurt tot 1 
april. De heer Van Vliet vermeldt dat de toelage voor de intocht van Sinterklaas gehandhaafd blijft 
en er ook een financiële inpuls voor de Oranjevereniging op het programma staat. 
 
2. Notulen van 1 december en actiepuntenlijst 
Punt 4: Er staat dat van de 52 appartementen er 37 onder optie staan. Dit moet zijn: Van de 37 
koopappartementen staan er inmiddels 11 onder optie. Inmiddels is ook bekend dat alle drie de 
appartementen tegelijk gebouwd gaan worden. 
Punt 6: Er staat dat de nieuwbouw eind 2010 opgeleverd wordt en de nieuwe verkeersroute in de 
tweede helft van 2010 geïntroduceerd wordt. Dit moet in beide gevallen 2012 zijn. 
Punt 11: Handhaving situatie viskraam. De heer Amghar neemt contact op met de afdeling 
Vergunningverlening en handhaving en koppelt dit terug naar de winkeliersvereniging. 
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Punt 12: Het verbod op straatmuziekanten en verkopers geldt voor het héle centrum. 
Punt 13: Het tijdspad voor het verkeersbeleid in de Dorpsstraat wordt opgenomen in het advies van 
Henri van Hoeven. Dit beleid moet nog worden vastgesteld door het college. 
 
Actiepuntenlijst van 1 december 2009 
Punt 1: Het overleg over de herinrichting Dorpsstraat loopt tussen alle partijen naar wens. 
Punt 2: De afgelopen jaren hebben een aantal bedrijven zich volgens het bestemmingsplan 
onterecht kunnen vestigen op bedrijventerrein de Hoefslag. Volgens de winkeliersvereniging vormt 
de aanwezigheid van detailhandel op het industrieterrein een bedreiging voor het centrum. Elke 5 
tot 10 jaar wordt een herstructurering van het bedrijventerrein doorgevoerd. De heer Koopman zal 
binnen dit plan van aanpak het probleem meenemen. De heer Van Vliet doet de suggestie aan de 
winkeliersvereniging een lijstje op te stellen van units waar de gemeente volgens hen op zou 
moeten handhaven. De winkeliersvereniging zorgt hiervoor. 
Punt 3 en 4:  zijn afgehandeld. 
Punt 5: Henri van Hoeven bekijkt of het Rabobankterrein opengesteld kan worden voor parkeren. 
Punt 6: KVO zal in de toekomst worden opgepakt door de nieuwe teamleider EZ in samenwerking 
met een externe medewerker van de afdeling Integrale Veiligheid. 
Punt 7: blijft staan. 
 
3. Stand van zaken upgrading Dorpsstraat 
Reeds besproken. 
 
4. Parkeerbeleid concreet 
De parkeerplaats van het gemeentehuis zal na sloop/hergebruik tot de Dorpsstraat blijven behoren. 
De winkeliersvereniging zal in alle veranderingen gekend worden. Verdere ontwikkelingen kunnen 
met de heer Kampinga besproken worden. 
De winkeliersvereniging merkt op dat er bij het Elysium en Sport- en Racket centrum veel bekeurd 
wordt op fout pakeren. Zij zouden graag een gelijke handhaving willen zien in de Dorpskern. De heer 
Van Vliet bespreekt dit met de burgemeester. 
 
5. Stand van zaken herziening bestemmingsplan Lidl 
Op dit moment wordt het bestemmingsplan van de Lidl herzien. Door verschillende partijen worden 
details nog besproken. Daarna volt de inspraakperiode. 
De Korenmolenweg wordt geen doorgaande weg. Dit zou alleen mogelijk zijn als er een woonwijk 
wordt gerealiseerd, wat voorlopig niet aan de orde is. Wel is er sprake van het aanleggen van een 
trottoir en upgrading van de Korenmolenweg.  
 
6. Communicatie over het winkelgebied 
Geen Commentaar. 
 
7. Rondvraag 
• De N209 is afgesloten tijdens de braderie van 12 juni. Dit is een ongelukkige situatie. De heer 

van Vliet neemt contact op met Wethouder de Rijke om te zien of de Provincie hier verandering 
in kan brengen. 

• De heer Hefti geeft aan dat de bevoorradingsvrachtwagen van Schuitema door geparkeerde 
auto’s niet kan draaien. Zijn wens is een gele streep te zetten langs de Hazwenweg/Hoek Fred. 
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Hendrikstraat. Ook geeft hij aan dat de stoep achter Kranenburg slecht is. De heer Hefti geeft 
dit zelf door aan de afdeling Beheer en Onderhoud. Tevens zal de heer Amghar dit doen. 

 
Sluiting 
Dick van Vliet sluit al samenvattend de afgelopen jaren af en nodigt iedereen uit voor zijn 
afscheidsreceptie op 20 mei. Norbert Hefti geeft ook zijn reactie als afsluiting van een lange 
samenwerking. De vergadering wordt gesloten. 
 
 
 
Concept Actiepuntenlijst 
 
Nr. Actie Wie Wanneer 
1. Nota evenementenbeleid. Informeren bij Paul Bijleveld 

en stuurt dit toe aan Winkeliersvereniging. 
Samir Amghar Mrt/Apr. 

2. Contact opnemen met afd. V&H over handhaving  situatie 
viskraam. 

Samir Amghar Mrt/Apr. 

3. Doorgeven aan Henri van Hoeven dat het tijdspad voor 
het parkeerbeleid in het advies opgenomen wordt. 

Samir Amghar Mrt/Apr. 
 

4. Wens zelfde frequente handhaving op fout parkeren in 
Dorpsstraat als bij Elysium en Sport- en Racketcentrum. 

Dick v. Vliet neemt 
contact op met 
burgemeester  

Mrt/apr. 

5. Lijst maken met units/bedrijven waarbij handhaving 
nodig is op industrieterrein. 

Winkeliersvereniging Apr. 

6. Bekijken op voormalig Rabobankterrein opengesteld kan 
worden voor parkeren 

Samir uitzetten bij 
Henri van Hoeven 

Apr. 

7. Ongunstige afsluiting N209 bespreken t.o.v. Braderie op 
12 juni. 

Dick neemt contact op 
met Hans de Rijke en 
Samir met afd. B&O, 
daarna terugkoppeling 
Samir naar Cees Dicke 

Mrt./Apr. 

8. Verzoek voorleggen gele streep Fred. Hendrikstr./hoek 
Hazenweg en slechte stoep achter Kranenburg.  

Winkeliersvereniging 
doorgeven aan afd. 
Beheer en Onderhoud 

Apr. 

 


