Notulen overleg Dorpsberaad Hoogblokland
Datum: 24 mei 2018
Aanwezig: Mariska, Channah, André, Agnes, Ronald, Jan, Tineke, Gerrit, Sjanie, Arjette
Afwezig: Jeanette, Ton
1. Opening
Mariska opent het overleg.
2. Notulen vorig overleg
N.a.v. punt 3 CPO voortgang. Er is een bijeenkomst geweest met 5 van de 6 geïnteresseerden waarin
opnieuw uitgebreid uitgelegd is wat een Cpo traject inhoudt. Naar aanleiding daarvan hebben 2 van
deze mensen aangegeven door te willen met de plannen. Dit is volgens de projectbegeleider
voldoende om dit traject verder in te gaan.
Het verdere traject wordt nu ingezet.
N.a.v. punt 4: Jan heeft nagevraagd of er al een enquête bij de gemeente ligt om de omwonenden in
de korenbloemstraat te peilen over de verkeerssituatie. Er is in het verleden navraag gedaan bij een
kleine groep omwonenden, maar dit is niet representatief.
De werkgroep verkeer pakt dit verder op. Keuze is of een representatieve enquête te houden of in
gesprek te gaan met Paul van der Hoven (gemeente) om te kijken of er nog ruimte is voor overleg en
actie vanuit de gemeente. Ook de brandweer kan hierbij als argument gebruikt worden omdat zij
klaagden dat zij er niet met hun wagen door konden.
3. Speelplein bij het MFC
Vorig week maandag 14 mei was er een presentatie van de verschillende plannen voor het nieuwe
schoolplein. Jenny van Mastigt is namens het dorpsberaad aangeschoven. Er zijn 4 presentaties
geweest waarvan er uiteindelijk gekozen is voor Boerplay. Die heeft 2 plannen gepresenteerd.
Er is gekozen om voor de eenvoudigste optie te gaan, waarbij later uitgebreid kan worden.
Het plan gaat 40.000 euro kosten.
De gemeente draagt 20.000 euro bij, er is 4000 beschikbaar vanuit de opbrengst fancy fair en de
kinderopvang draagt 3000 bij.
Er staat dan nog 13000 euro open.
Het voorstel is om dit bedrag te delen door de overige gebruikers.
Er wordt dus 4300,00 euro aan het Dorpsberaad gevraagd.
Dit bedrag kunnen we toezeggen.
De 20.000 euro die door de gemeente is toegezegd gaan ten koste van het budget voor het
opknappen van de speeltuin bij het zwembad. Hier kunnen we niet mee akkoord gaan. Als daarvoor
gekozen wordt vervalt de speeltuin achter het zwembad, maar ook de speelruimte op de
vertreklocatie de cbs. Daarbij is er geen raadpleging geweest bij de omwonenden. In dat gedeelte
van het dorp vervalt dan alle speelgelegenheid.
Arjette belt Annemieke hierover om aan te geven dat we niet akkoord kunnen gaan met de huidige
manier van financiering. (werkgroep speelplein)
Gerrit neemt contact op met Arie van den berg om aan te geven dat wat ons betreft de plannen voor
de speeltuin achter het zwembad nog open staan.

Tip aan de werkgroep: Als we optie A gefinancierd krijgt probeer dan via andere kanalen
zoals stichtingen en bedrijven middelen te werven om de extra opties van plan B te
realiseren.
4. Verenigingsavond
17.00 - 20.00 uur
Allerlei verenigingen nemen deel aan deze avond.

Ideeën voor kinderactiviteiten zijn welkom. Er wordt geïnventariseerd wie er aanwezig zijn die avond
om te helpen en om de kraam van het Dorpsberaad te bemannen.
Flyer wordt door het dorpsberaad gefinancierd.
In de notulen van het vorig overleg staat dat we het gebruik van buurt WhatsAppgroepen zouden
stimuleren op de verenigingenavond . Dit doen we niet omdat we dit niet de juiste plaats vinden. In
de Bloklandse praat zetten we er nogmaals een stukje over.
5. Burendag
Er is 1 buurtvereniging die iemand hebben aangedragen. Verder hebben we 3 afmeldingen gehad.
We besluiten geen activiteit te organiseren. Sjanie stuurt een mail naar de boterbloemstraat.
6. Bestuursleden Dorpskamer
Om in de toekomst gelden los te krijgen uit verschillende potjes is het nodig om de dorpskamer als
vereniging op te richten. Daar hebben we een bestuur voor nodig.
Op dit moment is er niet veel interesse voor. De koffieochtenden lopen goed, maar er zijn niet veel
mensen die kartrekker kunnen/willen zijn.
Om bekendheid te geven en om te laten zien dat de dorpskamer voor iedereen is en niet alleen voor
ouderen moeten we veel pr gaan doen. In de Bloklandse praat en ook op de verenigingenavond.
idee voor de jeugd: gameavond organiseren
7. DOP
Naar aanleiding van de aangepaste actielijst moeten de algemene stukken van het dop per
aandachtgebied aangepast worden. Aanleveren via de mail. Als je het lastig vindt om de tekst aan te
passen kan je ook steekwoorden en zinnen opschrijven. Jan wil dan meekijken om de stukken te
herschrijven.
Gerrit kijkt of hij het DOP op zin werk van pdf naar een word bestand krijgt.

8. Bloklandse praat
Het streven is om deze voor de zomervakantie nog te verspreiden.
aanleveren stukken bij Channah uiterlijk 13 juni.
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9. Raadsvoorstel
Volgende week woensdag is de raadsvergadering waarin gestemd wordt over het nagestuurde
raadsvoorstel over de toekomst van de Dorpsberaden. Het voorstel is om ieder Dorpsberaad 6000
euro per jaar toe te kennen en een oppotmogelijkheid tot max 15.000 euro. Daarnaast is er nog een
algemene pot van 200000 euro om projecten uit aan te vragen.
We moeten afwachten wat de raad hiervan vindt.
Als dit besluit door de raad komt komen er nog avonden om mee te praten en denken over hoe we
er mee om gaan. Kleine kernen hebben aangegeven dat zij vrezen dat het extra geld naar de grotere

kernen gaat omdat daar meer ideeën zijn en meer mankracht om projecten op te tuigen en te
bedenken. Ook hierover zullen afspraken gemaakt moeten worden.
10. Rondvraag:

Volgende week zijn er 3 inloopavonden over de verbreding van de a27. Andre gaat hier naar
toe en koppelt terug.
Begin November willen we een verkiezingsdebat organiseren om de belangrijkste punten
van ons DOP bij de politieke partijen onder de aandacht te brengen. Zij kunnen dan in
aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen hun standpunten duidelijk maken.
Agendapunt voor volgend overleg.

