BIZ EIGENARENVERENIGING KALVERSTRAAT, HEILIGEWEG e.o.
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NOTULEN
Algemene Ledenvergadering 20 september 2016
Aanwezig: dhr. F. Bosch(voorzitter), dhr. P. Bremmer, dhr. H. Hartog, dhr. M.J. Geelhoed (secretaris),
Mw. B. de Jong, dhr. S. Venema, mw. P. Salentijn-Roosen, mw. H. Gips, mw. P. Buurma
(straatmanager), mw. J. Geelhoed (notuliste), dhr. J. Spapens, dhr. R. Bons, mw. Gips.
Afwezig met kennisneming: dhr. T. Groen, dhr. P. Niehorster, mw. Y. Flippo, m. L. Speerstra, dhr. W.
Koster, dhr. F. van der Laar
1. Opening en mededelingen
Frans Bosch opent de vergadering. Wat niet op de agenda staat maar de vorige vergadering
wel besproken is zijn nieuwe bestuursleden. Helaas zijn er geen aanmeldingen. Frans Bosch
zou voor een tijdelijke periode voorzitter zijn had hij aangegeven de vorige vergadering. Hij
wil zich nu wel voor een langere periode vastleggen, met instemming van de vergadering
(besluit).
2. Presentatie concept Economische Visie door Toine Hooft, Bureau Stedelijke Planning.
Toine Hooft presenteert een concept Economische Visie. De presentatie zal gedeeld worden
met de leden van de BIZ vereniging. Er is de nodige ruimte om reactie te geven op de visie,
die in de afrondende fase ook nog meegenomen kan worden.
Als eerste wordt nu de input van de BIZ besturen verwerkt, dan zullen Boudewijn Oranje en
Roeland Rengelink hun reactie erop geven. Vervolgens rond Bureau Stedelijke Planning de
visie af en zal er met een speciaal moment de visie worden gegeven aan hopelijk Kasja
Ollongren de wethouder Economie.
3. Ingekomen/uitgaande stukken
Er zijn geen in- en uitgaande stukken
4. Notulen 5 april 2016
Er zijn geen op- en aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd (besluit).
5. Begroting 2017 + toelichting
De begroting wordt uitgebreid besproken. Er wordt stilgestaan bij de Pilot van het lichtplan
van de Watersteeg, de BIZ EV Kalverstraat, Heiligeweg e.o. gaat deze Pilot betalen en het
Rokin doet daar op dit moment nog niet aan mee. Eigenaren zijn van mening dat het een
gezamenlijke steeg betreft. In de evaluatie en de toekomst naar de inrichting van andere
stegen wordt verwacht dat het Rokin wel een rol gaat spelen.
De begroting + toelichting worden goedgekeurd met algehele instemming (besluit).
6. Pilot lichtplan Watersteeg
Jeantine geeft een presentatie van hoe de armaturen er uit gaan zien, het is een zeskantig
armatuur die naar beneden schijnt en naar de muren. Er zijn ook wat beelden van hoe de
steeg dan verlicht zal worden.
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7. Toelichting dagelijks werk door Straatmanager Pauline Buurma
Pauline geeft een presentatie van nieuwe winkels in de Kalverstraat, nieuwe ontwikkelingen
en verbouwingen. De OV Kalverstraat is bezig met een marketingplan waarvoor de basis ligt
in de Economische Visie.
Er wordt ook een Beheerplan voor de Kalverstraat geschreven. Input van de Eigenaren is
hierbij ook welkom, mocht iemand het leuk vinden om hierover mee te praten, dan mogen
ze zich aanmelden.
8. Rondvraag
Geen punten.
9. Frans bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en input.

