
   

Verslag/Actielijst behorende bij EPIJ overleg van 26 september 2016. 
 
 
Datum 
overleg 

Onderwerp Wie Wanneer 

    
26-09-2016 Het passantentelsysteem in de binnenstad is in werking 

getreden. Op 1 oktober a.s. vindt er een handmatige  
telling plaats door Locatus. Aan het eind van 2016 wordt een 
rapport met bezoekersaantallen gepresenteerd. Dit rapport 
komt tevens aan bod tijdens het EPIJ overleg. Het betreft een 
vast onderdeel van de Economische Monitor en komt in 2017 
weer aan bod.  

Nancy Bakrie 28-11-2016 

26-09-2016 Hoe onderhoud de omzet van een ondernemer zich met het 
aantal bezoekers in de binnenstad. De heer Van Oord vraagt 
binnen zijn netwerk na of er 10 ondernemers zijn die zich 
willen opgeven voor het passantentelsysteem, waarbij voor 
betreffende ondernemer duidelijk wordt hoe de omzet met 
het aantal bezoekers tot stand is gekomen. 

David van Oord 28-11-2016 

26-09-2016 Communicatie over de planning A2 zone wordt gemist. 
Wethouder Veldhuijsen neemt dit mee in zijn overleg met de 
projectleider. Er wordt een planning aan de leden van het 
EPIJ toegestuurd. 

Wethouder 
Veldhuijsen 

z.s.m. 

26-09-2016 De BIZ plannen zijn vastgesteld door het college. In 
november passeren de stukken de Raad. Pas na vaststelling 
in Raad, kan draagvlakmeting uitgevoerd worden. Er wordt 
voor de ondernemers in november een informatie avond 
georganiseerd over de BIZ. 

David van Oord 28-11-2016 

26-09-2016 Mevrouw Bakrie bespreekt met de heer Scholman de 
vertegenwoordiging namens stichting Stadsmarketing bij de 
overleggen van het EPIJ. 

Nancy Bakrie 28-11-2016 

26-09-2016 Het detailhandelstraject loopt. Voor de laatste interactieve 
sessie is een uitnodiging verstuurd. Bijeenkomst 29/09/2016. 
Aanwezigen worden gevraagd actief deze bijeenkomst onder 
de aandacht van hun achterban te brengen 

Allen - 

26-09-2016 Mevrouw Bakrie zorgt voor de toezending van de 
Economische monitor aan de leden. Tevens wordt de 
monitor geagendeerd voor komend EPIJ overleg. 

Nancy Bakrie z.s.m. 

26-09-2016 De heren Van Zon en Van den Dool zijn niet aanwezig tijdens 
het overleg. Het belang van hun aanwezigheid wordt 
benoemd. De heer Van Zon heeft aangegeven de 
aanwezigheid bij het EPIJ overleg te bespreken met  
de heer  Van den Dool. 

Marc van Zon 28-11-2016 

26-09-2016 Er wordt gesproken over een vergunningsaanvraag op de 
Schepensingel. Svz rond deze vergunning is, dat deze nog 
niet is afgegeven. 

Geen actie - 

26-09-2016 Op de Achtersloot 3 gaat zich een pizza bedrijf vestigen. Op 
het pand zit detailhandel. 

Geen actie - 

26-09-2016 Er is een aanvraag voor een pinautomaat gekomen voor het 
pand aan de Achtersloot 3. De gemeente staat hier niet 
positief tegenover. Wenselijker is dat pinautomaat in centrum 
komt. Aanvrager is verzocht om die optie verder te 
onderzoeken.  

Geen actie - 

26-09-2016 Op verzoek van de heer Van Oord zal mevrouw Bakrie 
navragen of er een terugkoppeling van de avond 
“toekomstvisie IJsselstein” gaat komen. Deze kan dan 
worden doorgegeven aan de EPIJ leden. 

Nancy Bakrie z.s.m. 

26-09-2016 Het gebied achter de Intratuin komt ter sprake. Zijn er 
onderhandelingen gaande over dit gebied.  De heer 
Veldhuijsen gaat dit onderwerp aan de orde stellen bij het 
bestuur van de gemeente Lopik. 

Wethouder 
Veldhuijsen 

28-11-2016 

26-09-2016 Svz boothaven Eiteren. RIZ Bouw en AM Wonen hebben een 
plan hiervoor ingediend. 

Geen actie - 



   

 
Afgeronde acties worden bij de volgende vergadering van de actielijst verwijderd. 

    
Datum 
overleg 

Onderwerp Wie Wanneer 

 	   
26-09-2016 Zelfreflectie met betrekking tot de invulling van het EPIJ 

agenderen voor eerstvolgend EPIJ overleg en bespreken bij 
Economische Monitor. 

Nancy Bakrie 28-11-2016 

26-09-2016 Beursvloer. Aantal aanmeldingen tot op heden valt nog 
tegen. Het verzoek wordt gedaan aan de achterban te delen 
dat de beursvloer gaat plaatsvinden op dinsdag 4 oktober 
a.s. 

Allen - 

26-09-2016 Vereenvoudiging van terugkerende vergunning aanvragen 
wordt besproken. Er wordt gewerkt aan een digitaal systeem 
voor vergunning aanvragen. Er is nu geen duidelijkheid of de 
terugkerende  vergunning aanvragen  hierin worden 
verwerkt.  

 Geen actie - 


