Notulen vergadering Dorpsberaad dinsdag 26 september 2017
Afwezig: Sjanie, Jeanette, Annemieke, Ton, Jan
Aanwezig: Mariette, Channah, Ferry, André, Ronald, Arjette, Mariska, Agnes, Laura en
Tineke
1. Opening
Mariette opent de vergadering en meldt dat zij er het volgende overleg in november voor
het laatst bij is.
2. Verslag vorige overleg
Aanpassingen: bij punt 3 moet werkgroep schoolplein staan ipv. speeltuin en bij punt 3
moet het budget op zijn voor 1 jan 2019 ipv 2018.
Op de website zetten we informatie over de Japanse duizendknoop.
Sjanie heeft een attentie bij Jacco en Shanta gebracht.
Lopende projecten:
3a. Startbijeenkomst Dorpskamer
Op 11 september jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met 6 vrijwilligers, Joost-Jan
Kool, Channah en Agnes.
Iedereen is nog afwachtend en wil eerst bij andere Dorpskamers gaan kijken. Er is een
afspraak gemaakt op 5 okt as. bij de Dorpskamer in Arkel en op 11okt as. in de
Dorpskamer van Giessenburg na afloop van de inwonersavond aldaar. Men vindt het
jammer dat er geen eigen ruimte komt voor de Dorpskamer in het nieuwe MFC.
Verder wordt er gevraagd om een plattegrond van de foyer in het nieuwe MFC, waarin de
ruimte voor de Dorpskamer is opgenomen. Mariska gaat hiervoor zorgen.
Gerrie den Braven van de Vrouwen van Nu is ook bij de bijeenkomst; het breicafé is op
hun initiatief al gestart en gaat verder in de OBS, dit loopt goed.
We gaan in de Bloklandse Praat van december opnieuw een oproep doen voor
initiatiefnemers en in het voorjaar van 2018 een verenigingsavond plannen waarbij we
ook een oproep gaan doen voor de Dorpskamer.
3b. Stand van zaken MFC
Annemieke is niet aanwezig voor een toelichting.
De Hoeksteen is vanaf 8 oktober gesloten. Verenigingen wijken uit naar een alternatieve
locatie: lokalen van de OBS, de Lingehof in Arkel of het Bruisend Hart in Hoornaar.
We gaan met de vergaderingen van het Dorpsberaad naar het Bruisend Hart als dit
mogelijk is. Mariska gaat dit regelen.
Wie gaat de planning van de lokalen in de OBS bijhouden? Vraag voor Annemieke.
Mariska en Sjanie hebben overleg gehad met de Tilgroep over de aankleding van de
grote zaal/beugelzaal in het nieuwe MFC. Onduidelijk is wat het budget daarvoor is, en of
de Tilgroep hier in gaat investeren. Het idee om de houten vloer mee te nemen naar het
nieuwe MFC (kosten ca 22.000 euro) komt te vervallen, omdat we liever investeren in
de aankleding/sfeerverlichting. We hebben als Dorpsberaad hier nog een budget voor van
ca 40.000 euro (eind 2018), maar wachten eerst af wat de Tilgroep bereid is bij te
dragen.
4. Interne zaken
4a. PR Nieuws
In december komt er weer een nieuwe Bloklandse Praat uit.
Graag ieders input hiervoor, bvb Dorpskamer oproep, Burendag, MFC, Japanse
duizendknoop.
Channah gaat proberen om met een computerprogramma zelf de flyers te maken.

4b. Vacatures Dorpsberaad
Sjanie heeft een aantal namen van mogelijke kandidaten. Zij wordt gevraagd om deze
personen te benaderen en ook bij hen aan te geven dat we op zoek zijn naar een
voorzitter en secretaris. Ton wordt gevraagd om Herman Ahaus te benaderen.
5. Rondvraag
Mariska: mail van Nelleke Korevaar met vraag over nieuw op te richten buurtvereniging;
verwijzen naar andere buurtverenigingen.
Laura: wat is volgens ons de functie van de verbinder? Wat is de toegevoegde waarde bij
onze vergaderingen? We agenderen dit voor de volgende vergadering.
Tineke: ze staat niet op de mailinglijst voor de agenda/notulen van ons Dorpsberaad;
verzoek of Sjanie haar wil toevoegen.
Er is tumult over een kastanjeboom en openbare ruimte bij de CBS die gebruikt gaat
worden als speelplein. Dit wordt/is door de gemeente opgepakt.
Met het verzoek om éénrichtingsverkeer in de Korenbloemstraat is een
verkeersdeskundige bezig.
Arjette: op 15 november is er de Meet & Greet XL bijeenkomst van gemeente/dorpsraden
in de Til. Wie gaat?
Terugkoppeling bevindingen Brandweer mbt de toegankelijkheid van oa de
Korenbloemstraat.
Wie gaat het Dorpsberaad uitje regelen? Channah gaat Olala Chocola proberen te regelen
met evt. etentje.
Agnes: het Sintcomité heeft problemen om een locatie te vinden voor de intocht. Wij als
Dorpsberaad hebben geen oplossing hiervoor.
Mariette: geeft haar teleurstelling aan voor de naam van de nieuwe gemeente:
Molenlanden
6. Correspondentie
Er wordt een hekwerk geplaatst bij de sloot aan de Onderweg.
7. Sluiting met een drankje!

Volgende vergadering: maandag 6 november (Bruisend Hart?)

