NOTULEN DORPSBERAAD HOOGBLOKLAND
DATUM 12 NOVEMBER 2014
AANWEZIG: Mariette, Sjanie, Mariska, Erik, Jacco, Ton, Jeanette, Channah, Jan, Shanta
Gasten 19.30 – 20.00 uur: Annemieke Korevaar, dorpscontactambtenaar, Joost-Jan Kool, gemeente
Giessenlanden project Tilgroep, Andre Struis adjunct directeur gemeente Giessenlanden.
AFWEZIG: Ronald, Herman, Silvia, Marijke
1. NOTITIE ONTWIKKELING DORPSHUIZEN
Bij dit agendapunt zijn de drie ambtenaren aanwezig voor een toelichting en om onze
opmerkingen te inventariseren.
In zijn algemeenheid zijn we tevreden over het beheer op dit moment, hoewel dat wel
afhankelijk is van de flexibiliteit van de huidige beheerder. Het algemene beleid van de Tilgroep vinden we te strak vanwege hun commerciële belang.
Wij zijn als Dorpsberaad huiverig voor het beheer van een dorpshuis door alleen vrijwilligers
of met bijna alleen vrijwilligers.
Ook financieel zijn er zorgen: Hoe wordt het dorpshuis bekostigd, aangezien wij niet
voldoende commerciële activiteiten hebben in het dorpshuis om kostendekkend te zijn. Voor
nu en op de langere termijn.
Er is volgens ons grote behoefte aan een laagdrempelige inloop.
Voor verdere opmerkingen: j.kool@giessenlanden.nl
2. NOTULEN VORIG OVERLEG
Toevoegen Sjanie bij aanwezigen.
Verkeerssituatie Vlietstraat: Mariska peilt de meningen in de Vlietstraat over het al dan niet
een woonerf worden. Op 8 december formuleren we als Dorpsberaad een mening die we dan
terug koppelen naar Joop en Arie.
Joop heeft nog geen gegevens over verkeersstromen gestuurd naar Sjanie.
Financiën: Huur voor 2015 mag niet vooruit betaald worden van het budget van 2014. We
mogen wel bedragen reserveren en laten staan om pas in 2015 uit te geven.
Mariska en Mariette maken een reserveringsbegroting en dienen die in bij de gemeente.
Website, AED kast, AED, couponactie enz.
ICS adviseurs geen adviesbureau.
3. DOP
Jan heeft een samenvatting gemaakt van onze inbreng. Hieruit heeft hij discussiepunten
geformuleerd. Deze worden met de notulen meegestuurd en komen in het volgende overleg
op de agenda.
Werkgroep voor de bewonersavond DOP: Mariette en Jeanette en Jan
4. WERKGROEP PR
Charlotte van Lot to design uit de Pinksterbloemstraat maakt de website voor 600 euro
inclusief teksten. Onderhoudskosten 36 euro per jaar. Charlotte maakt ook (gratis)een logo
voor het Dorpsberaad.
Foto’s van Hoogblokland voor de website: Wim van der Vlist en Monique de Bruin.

5. MULTI FUNCTIONEEL CENTRUM
Presentatie en verslag van Kick-off zijn compleet. Verder geen ontwikkelingen.
6. GLASVEZEL
Communicatie verloopt nog steeds moeizaam. Er zijn nog maar een minimaal aantal mensen
die zich hebben aangemeld. Krantje wordt huis aan huis verspreid. Er komen nu ook mensen
langs de deur om uitleg te gaan geven.
Voor 15 december moeten er 51% van de aanmeldingen zijn.
7. ANTWOORD BOOMKRANSEN
Antwoord is onbevredigend, en het Dorpsberaad is het er niet mee eens.
Erik gaat bij de Bloklandse paal, Wim Loeve langs om opdracht te geven om bij 1 boom een
boomkrans plaatsen. Hiermee onderzoeken of dit mogelijk is, wat dit kost, wat het oplevert
en wat het voor het beeld op het dorp betekent. Dit koppelen we dan terug naar de
gemeente.
8. RONDVRAAG
Jan: 1 december is er een overleg met de Rabobank. Dit gaat over wat de Rabobank
financieel kan betekenen voor de Dorpsberaden. Uitnodiging volgt via mail.
Ton: Is er een begroting en een kosten doorrekening gemaakt voor het MFC? Ja zie website
gemeente.
Mariska: portefeuilles verdelen binnen Dorpsberaad is belangrijk. Doen we na vaststellen
DOP.
Shanta: Van iedereen foto op de website dus volgende keer op je mooist komen.
Sjanie: Silvia treedt terug uit hert dorpsberaad om persoonlijke reden.
Mariette: Agenda gaan we de volgende keer weer iets aanpassen.

