Notulen overleg Dorpsberaad Hoogblokland
Datum: 14 december 2017
Aanwezig: Arjette, Mariska, Agnes, Jan, Tineke, Sjanie
Afwezig: Ronald, Channah, André, Jeanette, Ferry, Ton
Gasten: Anita Muilwijk en Arjen Muilwijk inwoners Hoogblokland, Maja de Groot, inwoner
Hoogblokland, Wilma de Moel en Joke Stravers van Gemeente Belangen Molenwaard,
Gerrit Heuvelman inwoner Hoogblokland,
1. Opening
Mariska opent het overleg en heet de gasten welkom. We starten met een voorstelrondje.
2. Notulen vorig overleg
Punt 4 MFC oplevering wordt waarschijnlijk uitgesteld naar maart 2019. Tineke vraagt na of
deze informatie klopt.
Punt 7 herhalingscursus reanimatie is nog gepland door Ferry.
Punt 8 Jan is tot nader order terug als verbinder en daar zijn we erg blij mee!
Notulen worden vastgesteld.
3. Dorpskamer
Er zijn veel boeken gekomen om en mini bibliotheek op te starten. Deze gaat
2 x per week open voor omruil.
Er zijn 4 vrijwilligers die nu actief mee willen denken en doen. Er is nog niemand die zich aan
heeft gemeld voor het te vormen bestuur.
Daarom valt de dorpskamer voorlopig onder het Dorpsberaad.
Er is een facebookpagina opgericht en die heeft al aardig wat likes.
Het breicafé van de vrouwen van nu valt vanaf nu ook onder de dorpskamer.
11 januari is de officiële opening. Ideeën worden uitgewisseld. Agnes en Channah gaan dit
samen met Jan verder oppakken.
4. MFC
Mariska en Sjanie hebben overleg gehad met Wim van Krugten van ETG. Het ging over de
inrichting van de foyer met de Dorpskamer erin.
Er is een spanningsveld tussen de commerciële belangen in de foyer en de activiteiten van
de dorpskamer. Hierover moeten goede afspraken gemaakt worden.
Channah plaatst de plattegrond van het MFC op de website.
Idee voor het sleutelplan: tag op je telefoon, krijg je een code gaat de deur open.
5. Werkgroep wonen achter het MFC
Aanstaande maandag is er een overleg met de werkgroep en Henk jan den Braven over de
mogelijke woningbouw achter het MFC.
6. PR
De Bloklandse praat ligt bij de drukker en gaat daarna naar Agnes. Die zorgt voor de
verspreiding. Ook graag 15 exemplaren naar het gemeentehuis sturen. De Dorpskamer
heeft een facebookpagina. Wil iedereen deze liken?

7. Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) bespreken
Dit schuiven we door naar het volgende overleg.
iedereen die niet aanwezig kan zijn bij het volgende overleg moet zijn punten schriftelijk
aanleveren zodat we deze de volgende keer echt kunnen bespreken. Volgend overleg ook
naar de verdeling van aandachtsgebieden kijken.
Jan: in het DOP staat dat het dorpsberaad de verenigingen behulpzaam wil zijn. Omdat de
verenigingsmarkt nog even op zich laat wachten is het misschien een goed idee om alvast
contacten te leggen met de verenigingen. Ook om de samenwerking en de die nu ontstaat
in de tijdelijke huisvesting te behouden. Agnes en Channah pakken dit op.
8. Vertrek Ferry
Reanimatie rond Ferry zelf af.
Agenda: november 2018 herhaling reanimatie aanbieden?
Speelplein scholen/mfc Arjette gaat dat hier naar toe.
Arjette vraagt daar of er iemand van de omwonenden namens het dorpsberaad in de
werkgroep plaats kan nemen. Als dit mogelijk is vraagt Arjette of Gerrit Hoeksema dit wil
doen. Tineke vraagt de informatie aan Annemieke en speelt dit door naar Arjette.
Sjanie brengt bij Ferry een wijntje en een kaasje als bedankje voor zijn deelname aan het
Dorpsberaad.
9. Bijeenkomst Betonson terrein
Is aandachtsgebied wonen. André gaat hier namens het Dorpsberaad heen en Jan vraagt
Simon de Leeuw.
10. Rondvraag
We spreken met de mensen van GBM wat de meerwaarde is van het Dorpsberaad zoals wij
dat vormgeven en waar de valkuilen kunnen liggen.
Sluiting om 21.20
Volgend overleg 7 februari in het Bruisend Hart

