Overleg dorpsberaad Hoogblokland d.d. 4 november 2015
Aanwezig: Mariette, Ronald, Jan, Jacco, Arjette, Agnes, Ferry, Mariska, Channah, Ton schuift later
aan.
Afwezig: Shanta, Annemieke, Tineke, Jeanette,
1. Notulen vorig overleg d.d. 22 september 2015
N.a.v. punt windmolens: Zorgen dat het op het agenda blijft. In januari de wethouders
Akkerman en Rijsdijk opnieuw uitnodigen.
N.a.v. punt AED: Zwembad heeft mensen die deskundig zijn de code van de AED gegeven.
Eind november wordt er een avond georganiseerd voor leden van dorpsberaden om de
website hartveilig wonen te lanceren.
Informatievoorziening aan inwoners: We gaan op de website zetten wat onze rol is m.b.t.
informatievoorziening. Ook op de uitnodiging voor de informatie avond over het MFC zullen
we nog duidelijk onze rol uitleggen. Dus: informatie voorziening, bemiddelen, de weg wijzen
en niet besluiten of een standpunt innemen.
Oud ijzer Beemdweg: Is nogmaals aangegeven dat mensen zich er erg aan storen. De
meningen zijn erg verdeeld. Jan vraagt aan de gemeente een overzicht met wat er tot nu toe
is gedaan aan handhaving. Afhankelijk daarvan besluiten we of het alsnog gaan agenderen.

2. MFC
In de week na het vorige overleg is er een gesprek geweest tussen de vertegenwoordigers
van het Dorpsberaad en de architect en de externe projectleider over de tekeningen, en
een gesprek tussen wethouder Akkerman, de interne projectleider, Mariette, Mariska en
Sjanie.
De gesprekken waren zeer positief.
In beide gesprekken is het belang van draagvlak vanuit het dorp benadrukt. Daarin is een rol
voor het dorpsberaad weggelegd.
Kort na deze gesprekken bleek 1 van de scholen bezwaar te hebben tegen het huidige
concept ontwerp. De projectgroep vergadering is afgezegd voor spoed overleg met de
scholen. Daar zijn drie nieuwe schetsen uitgekomen. Een daarvan is al weer afgevallen.
Blijven er twee schetsen over. Daarover is as maandag 10 november een overleg met de
projectgroep. Zij kunnen dan hun voorkeur uitspreken over de schetsen. In die zelfde week
wordt in de stuurgroep besloten met welke schets er verder wordt gegaan. Dan gaat het
proces van tekenen weer verder.
Daarnaast bezoekt de groep die de informatieavond over het MFC organiseert een
afvaardiging van Arkel en Noordeloos om informatie in te winnen over de exploitatie.
Op het volgend overleg gaan we de info avond voorbereiden.

3. Financieel verslag
Er is veel budget over voor het lopende jaar.
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Ideeën voor uitgaven: Onderzoeken of een AED bij het zwembad gewenst is, met aansluitend
een reanimatie cursus voor inwoners die belangstelling hebben. 4 bewonersavonden in 2016
inclusief flyers, zaalhuur en consumpties.
Plantenbakken die door de bewoners bijgehouden worden. Inclusief aarde en planten.

4. Evaluatie Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt jaarlijks geëvalueerd. Alle bestuursleden stellen zich herkiesbaar
en er zijn geen tegenkandidaten.
Het komend jaar blijft het dagelijks bestuur ongewijzigd.

5. Actie centrumplein Hoogblokland
Sjanie heeft de gemeente een mail gestuurd met het verzoek om voortgang. Wensen m.b.t.
de bankjes zijn ingediend, maar er wordt vanuit de gemeente niet meer terug
gecommuniceerd. Wordt vervolgd.

6. Buurtpreventie
Er is een uitnodiging gekomen vanuit de burgemeester om Buurtpreventie nieuw leven in te
blazen. Jacco en Ronald hebben de portefeuille veiligheid. Zij gaan hierover in gesprek.

7. LED verlichting
De gemeente neemt contact op met Ferry. Hij heeft veel ervaring met verlichting en
lichtplannen. Sjanie geeft zijn telefoonnummer door aan Arie Huisman.

8. Natuur en duurzaamheid
Er is geen nog geen contact geweest tussen Gijsbert Pellikaan en Ton.
Ton legt contact. We willen investeren in plantenbakken o.i.d..
In het volgend overleg koppelt hij dit terug.

9. Vluchtelingen
Het beleid van de gemeente is om mensen die een verblijfsstatus hebben op te vangen in
tijdelijke huisvesting. Dus niet in bestaande woningen maar in gecreëerde woningen.
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Dit is in ieder geval voor een half jaar. Dit is om de druk op asielcentra te ontlasten. Dit is
korte termijn politiek, om nu de crisis in de opvang op te vangen. Daarna moet er verder
gekeken worden.

De gemeente doet een beroep op de kerken en vrijwilligers om bij te dragen.
Omdat het tijdelijke huisvesting is moet de gemeente zorg dragen voor inrichting en
aankleding van de woningen. Er is heel weinig budget. De gemeente is op zoek naar een
aanspreekpunt per kern om vrijwilligers te werven en te coördineren.
Ton is aanspreekpunt vanuit de kerk.
Het is de bedoeling dat het dorpsberaad zijn netwerk aanspreekt om te proberen zo veel
mogelijk vrijwilligers te mobiliseren.
We discussiëren over de rol van het Dorpsberaad. We hebben een informerende rol, en in
die functie verspreiden we de vraag voor vrijwilligers vanuit de gemeente.
Mariette en Sjanie schrijven een oproep voor op de website.

10. Het overleg van 22 maart 2016 wordt verzet naar 15 maart.
Jan vraagt namens het Dorpsberaad Hoornaar of het wenselijk is om de inwoners van
Hoornaar, Hoogblokland, Arkel op een gezamenlijke bewonersavond tegelijkertijd te
informeren over de afrit A27 en windmolens.
Op dit moment is dit niet wenselijk. Op het moment dat er iets nieuws te melden is kijken we
weer verder.
Ton: Wanneer gaat de gemeente een standpunt innemen over welke aansluiting op de afslag
zij verkiezen? Jan gaat dit navragen, en koppelt dit terug.
Channah: de kookworkshop is de 18e gereserveerd. Iedereen gaat mee.
Arjette: NL doet is gestart, klussen kunnen vanaf nu aangemeld worden. Dit wordt op
website en facebook geplaatst.
Mariska: Onze bemoeienissen m.b.t. de plaatsing van de vuilcontainers in de Vlietstraat heeft
zijn vruchten afgeworpen. De ondergrondse containers worden geplaatst bij de garageboxen.
Dit naar tevredenheid van iedereen. Als de bezwaarperiode voorbij is, schrijft Mariska een
stukje voor op de website hierover en stuurt dit naar Shanta.
Ronald: Er is op 19 november een inloopavond over de ontwerpvergunning van de asfalt
centrale Hoogblokland. Dit staat in de nieuwsbrief van de gemeente.
Mariette levert een stukje aan voor de website: hoe mensen zich aan kunnen melden voor de
nieuwsbrief van de gemeente en een stukje over de inloopavond van APH.
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