
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTULEN 

 

Datum 

 
3 juni 2010 

Datum vergadering 

Tijdstip vergadering 

Locatie vergadering 

1 juni 2010 
15.00 uur 
Bleiswijk 

Onderwerp Herinrichting Dorpsstraat Bleiswijk 

Registratienummer 
  

T10.05158   

Aanwezig  
namens gemeente: 
Peter Kerklaan, projectleider 
Ruud de Prez, afdelingshoofd Beheer & Onderhoud 
Harold Khoenkhoen, medewerker Team Beheer 
Henri Hoeven, medewerker Team Beheer 
Lizette Meertens, medewerker Team buitendienst 
De heer Henk de Paepe, wethouder Openbare Ruimte 
De heer Eric Kampinga, wethouder 
De heer Kees Dicke 
De heer Martin de Lange 
De heer Kees Havenaar 
Mevrouw Fiet Houweling 
Mevrouw Ali van der Lecq 
De heer Norbert Hefti 
 
Afwezig  
De heer Schaefer 
Mevrouw Lia Elshout 
Mevrouw Astrid van de Water 
De heer Haitsma 

Afdeling 

Beheer & Onderhoud 

Lizette Meertens 

Telefoon 

(010) 800 48 50 

E-mail 

lizette.meertens@lansingerland.nl 

 

  Pag 1/1 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Opening 
 
Henk de Paepe opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er wordt een voorstelronde 
gemaakt. 
 
 
2. Vaststelling van de agenda 
 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
 
3. Verslag van 6 mei 
 
De notulen worden tekstueel zonder opmerkingen vastgesteld. Er wordt door mevrouw Van der Lecq 
enige teleurstelling geuit doordat er tijdens de vorige vergadering geen ambtenaar aanwezig was en 
het bestuur ontbrak. Wethouder de Paepe biedt hiervoor de verontschuldigen aan en bevestigd 
nogmaals het belang dat het college stelt aan het centrum van Bleiswijk. Dit wordt ter kennisgeving 
aangenomen. 
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4. Identiteit Bleiswijk centrum 
 
De wethouder benadrukt dat zich voor Bleiswijk zich een unieke kans voordoet. Er zijn middelen en 
mensen beschikbaar om het centrum van Bleiswijk aan te pakken. We kunnen het maar een keer 
goed doen. Het is daarom van groot belang kritisch te bekijken of aan alles is gedacht en alles in de 
overwegingen is meegenomen. 
Door de winkeliers wordt gemeld dat er in het verleden al veel is onderzocht in Bleiswijk centrum. 
Zo is er een enquête gehouden onder de ondernemers door de Kamer van koophandel, is er een 
verkeersstudie, een distributie planologisch onderzoek en een centrumvisie voor Bleiswiik 
geschreven. 
Beide portefeuillehouders willen deze stukken ontvangen om zich de komende periode de materie 
eigen te maken. 
 
Voor de Dorpsstraat zijn  in het verleden tevens al herinrichtingsvoorstellen gemaakt. Voor deze 
voorstellen zijn in 2007 inspraakavonden gehouden.  
 
De portefeuillehouder wil een aantal punten nader bespreken. Het gaat daarbij om de sfeer en 
identiteit van Bleiswijk centrum. 
Het gaat dan vooral om punten als een dorpse uitstraling, authentiek en het verblijfsklimaat. Naar 
voren wordt gebracht dat alleen het opknappen van de Dorpsstraat niet genoeg is voor het 
aantrekken van winkelend publiek. Als iemand ideeën of wensen heeft die van belang zijn, geef dit 
door.  
Het tweede punt dat nader moet worden onderzocht is het integrale van de ontwikkelingen. Met 
andere woorden de gemeente investeert maar wat gaan de winkeliers doen om de Dorpsstraat te 
versterken en te verbeteren. 
De winkeliers uiten hun zorgen over de slechte communicatie over bijvoorbeeld de wegopbrekingen. 
Tevens wordt voorgesteld om de glastuinbouw en scholen erbij te betrekken. Dit is een proces van  
lange adem dat realiseert een ieder zich. 
Ten slotte moet een verdieping plaatsvinden over het parkeren end e bereikbaarheid, 
 
De ondernemers bendrukken dat de nadere onderzoeken en overwegingen niet tot vertraging mag 
leiden. 
Benadrukt wordt dat de straat er op tijd in moet en deze uiterlijk op Koninginnedag moet zijn 
opengesteld. 
De wethouder zegt doe dat de onderzoeken en verdiepingsslag niet leidt tot een vertraging of uitstel 
van de uitvoering. De uitvoeringsperiode blijft ongewijzigd. 
 
Afgesproken wordt, in 1 keer alles goed te doen zonder vertraging en alle aspecten nog eens met 
elkaar te bekijken.  
De ondernemers achten het van belang eerst de 2 bureaus uit te nodigen voor een presentatie. Het 
heeft de voorkeur deze afspraak in te plannen in de avonduren. Het secretariaat de afspraak met 
beide bureaus inplannen en afstemmen met het bestuurssecretariaat. 
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De presentatie van beide bureaus moet geschieden  onder de volgende condities: 
  
- de gemeente zich nergens toe verplicht en de bureaus louter worden uitgenodigd om te 

inspireren 
- dat het bij de bureaus duidelijk is dat het om een kennismakingsgesprek gaat zonder 

verplichtingen of verwachtingen 
- dat zij de presentatie van 1 uur voorbereiden 
- dat het een dorpse/authentieke uitstraling moet worden 
- dat het qua inrichting aantrekkelijk moet zijn 
- dat zij inspiratie geven wat toegepast is op Bleiswijk 
- dat zij inrichtingsvoorbeelden geven door bijvoorbeeld foto’s 
 
Besproken wordt ook wat de gemeente zelf kan en wat niet (dit in verband met de kosten). 
 
Tevens wordt er een datum vastgesteld om met de wethouders, bewoners en winkeliers een bezoek 
te brengen aan een aantal referentieplaatsen. Besloten wordt dit met eigen vervoer te doen. 
De datum om rond te gaan rijden  is vastgesteld op zaterdag 3 juli a.s..De contactpersoon namens 
de winkeliers en bewoners voor suggesties e.d. voor deze dag is de heer Cees Dicke.  
Vanuit de gemeente is Lizette Meertens de contactpersoon voor deze dag. 
 
Na de presentatie door de bureaus en het bezoeken van referentieplaatsen worden  3 thema 
bijeenkomsten gepland, na de zomervakantie. Per thema zal een avond worden ingepland. 
Het daarbij om de navolgende thema’s: 
- uitstraling/inrichting/sfeer 
- verkeer en parkeren 
- winkeliers aspecten 
De data voor deze themabijeenkomsten volgen nog. De gemeente zal deze bijeenkomsten 
inplannen. 
 
5. Rondvraag 
 
De heer Hefti deelt mee dat het hem goed doet dat het hele project geen vertraging op zal lopen.  
De aanwezigen zijn zich ervan bewust dat de herinrichting maar een keer kan worden gedaan. De 
bewoners en winkeliers hebben een goed gevoel bij de voorstellen. 
 
6. Volgende vergadering 
 
De volgende vergadering is 25 juni van 11.15 uur tot 13.45 uur. 
 
 
7. Sluiting 
 
De heer Henk de Paepe sluit de vergadering om 17.00 uur. 


