NOTULEN DORPBERAAD

Notulen overleg Dorpsberaad Hoogblokland d.d. 29 juni 2015
Aanwezig: Mariska, Channah, Jeanette, Agnes, Jacco, Arjette, Ronald, Annemieke, Jan, Mariette en
Sjanie
Afwezig: Ton, Shanta, Ferry

1. Notulen vorig overleg
Tineke van Poortvliet de contactambtenaar die samen met Annemieke aanspreekpunt is
geworden voor Hoogblokland komt in het volgende overleg mee om kennis te maken. We
doen een voorstelronde voor Agnes en Arjette. Agnes krijgt als aandachtsgebied sociale
cohesie.

2. Notulen vorig overleg
Goedgekeurd

3. DOP
Mariette geeft de tekstuele veranderingen door aan Shanta.
8 september 16.30 nodigen we het college uit om het DOP in ontvangst te nemen. Liefst
zoveel mogelijk mensen van het Dorpsberaad aanwezig. Jan vraagt het college of zij kunnen.
Wie niet kan doorgeven aan Sjanie.
4. Data overleg
Dinsdag 22 september: Windmolens, vijfjesactie, avond voor verenigingen
Woensdag 4 november: natuur en duurzaamheid. Evaluatie Doprsberaad en het dagelijks
bestuur evalueren/vaststellen
Donderdag 10 december: gemeentelijke herindeling, voorzieningen, NL doet
Maandag 25 januari: sociale cohesie
Dinsdag 22 maart Verkeer en veiligheid
Woensdag 11 mei Wonen en woonomgeving
Donderdag 16 juni
5. MFC
Voorlopige schets wordt ter inzage uitgereikt en toegelicht. Op en aanmerking worden
meegenomen in het gesprek met de architect.
Er komt begin oktober een bewonersavond om een up-date te geven over het MFC.
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Dit in samenwerking met de stuurgroep. De vraag die er ligt gaat over de exploitatie.
Channah, Agnes, Mariska en Sjanie gaan deze organisatie op zich nemen. Jan ondersteunt en
levert zo veel mogelijk info aan over de varianten van exploitatie.
6. Verkeerssituatie Bazeldijk
Vanuit Arkel zijn er bezwaren tegen de huidige situatie op de Bazeldijk. Deze bewoners
voeren hierover al gesprekken met de gemeente. Jacco geeft onze aandachtspunten mee
aan de gemeentesecretaris en de vervanger van Joop over de locatie van de versmalling.
Annemieke geeft de naam van de vervanger van Joop door aan Jacco.
7. AED
Schuiven we door naar het volgend overleg ivm afwezigheid Ferry.
8. Zwembad
We zijn in afwachting van de flyer voor het zwembad. Input hiervoor moet van het zwembad
komen.
9. Groen in de wijk
Locaties die wij daarvoor aanmerken zijn:
De groene punt boven aan de Beemdweg
De speeltuin achter het zwembad opdelen om een gedeelte voor hondenuitlaatplaats te
reserveren en een speelveld/voetbalveld af te scheiden.
Natuurlijke bestrijdingsmiddelen ipv chemische
Evt. in samenwerking met de medewerker groen van de gemeente. (arie van de Berg)
10. BURENDAG
Op facebook en op de site mensen attent maken op burendag. Bij een goed plan kun je
subsidie krijgen van het Oranjefonds. We zetten op de site en op Facebook een link naar de
site van de burendag. Mariska geeft een tip mee aan Symphonia ivm bazar op die datum.
11. Vijfjesactie
Idee is om een de ruimte voor de dokterspost weer een gezellige dorpskern te maken. Dit
kan zijn met mooie bomen (leilinden) en/of bankjes. Jeanette heeft contact gehad met Arie
Huisman van de gemeente. Zij staan zeer positief tegen over dit plan en gaan hierover verder
met ons meedenken.
Dit plan komt i.p.v. de vijfjes actie. Iedereen staat hier heel positief tegenover.
12. Avond over afvalscheiding
Wij gaan niet actief meewerken aan een avond over afvalscheiding. We wachten de reactie
van Waardlanden af, over de locaties van de afvalcontainers. Wij willen wel ondersteunen
door info op de site en Facebook.
13. Rondvraag
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Contactformulier: parkeerprobleem in de straten: Annemieke vraagt aan de
verkeersdeskundige of t jes op de weg meer parkeerruimte op leveren.
Zij koppelt dit terug naar Jacco en Ronald.
Sjanie reageert via de mail naar de aangevers van deze tip.

Kan de ledenlijst up to date gemaakt worden?
Ronald past deze aan en stuurt deze rond.

Er is in Hoogblokland iemand komen wonen die verdacht wordt van verschillende diefstallen.
Kunnen we als dorpsberaad iets mee.
Nee dit past niet bij onze taken.
Mariette: Andere dorpsberaden doen een jaarlijks een uitje met elkaar. Nu we een jaar bezig
zijn is daar nu het moment . Voor het volgende overleg graag ideeën bedenken.

