OVERLEG DORPSBERAAD HOOGBLOKLAND
DATUM: 26 MAART 2015
AANWEZIG: Jacco, Jan, Ronald, Ferry, Jeannette, Mariette, Mariska, Herman, Channah.
AFWEZIG: Ton, Shanta, Annemieke.
Notulen vorig overleg
Wethouder Harmen Akkerman komt in het volgende overleg van 22 april.
Bewonersavond 2 April 2015
Er zijn 4 inhoudelijke borden en 2 algemene borden. 1 is voor het Dorpsberaad daar staat Mariette
bij. Bij het andere gaan Mariska en Sjanie staan. Mariette zal dan nog specifiek benoemen dat
daar ook het MFC onder valt. Het is de bedoeling dat we de bewoners mee laten denken en aan
laten vullen. Iedereen indien mogelijk 19.00 aanwezig.
Werkgroep pr
Dropbox is in gebruik. Website is nog werk in uitvoering. Wordt druk aan geschreven en gebouwd.
Mailadres van dorpsberaad is actief. Sjanie gaat het mailadres beheren. Het is een brievenbus om
dingen te ontvangen, niet voor onderlinge correspondentie.
Mail sociaal team
We gaan niet in op de uitnodiging, omdat we vinden dat dit niet tot onze taken behoord. Mariette
maakt een mailtje en Sjanie stuurt dit door.
Toelichting doorontwikkelen kerngericht werken
Er is niets veranderd aan de visie over het kerngericht werken. De samenwerking met en tussen
personen verliep niet soepel waardoor ervoor is gekozen om Jan tijdelijk als verbinder voor alle
dorpsberaden aan te stellen.
AED
De kast wordt geplaatst. Er komt een code op. We discussiëren over wie en op wat voor manier de
code verstrekt gaat worden. Ferry kijkt of de organisatie Hartveilig bij ons in het overleg kan komen
zodat we op de hoogte zijn van de mogelijkheden en op basis van deze info een beslissing kunnen
nemen. We gaan de mensen die om de aed heen wonen benaderen om hen in ieder geval de code
te geven.
Boomkransen
Plaatsen van tweedehands boomkransen is niet haalbaar. Nieuw en geplaatst kosten ze bij de
Bloklandse Paal ongeveer 800,-. voor 2 bomen. Jacco maakt een tekening van een door hem te
maken boomkrans en de daarbij komende kosten. Daarmee gaat Ferry naar Arie v/d Berg.
Vijfjesactie

We stellen een werkgroep samen voor deze actie:
Iemand uit de werkgroep pr, Mariette, Sjanie en Jeannette? De werkgroep maakt een plan
uitgaande van het plan van Arkel. Komt terug op het agenda.
Update MFC
Verslag excursie is informatief. Een van de initiatiefnemers van het masterplan heeft aangegeven
naast de excursie die heeft plaatsgevonden graag nog een andere locatie te gaan bezoeken. Dit
heeft wel de voorkeur van het Dorpsberaad. Dit kan georganiseerd worden, en komt aan de orde
op het volgende overleg. Er zijn in april en mei 2 bijeenkomsten gepland om het pakket van eisen
samen te stellen voor het toekomstige MFC.
Rondvraag
Herman: Wie wil er geïnterviewd worden door het AD voor de rubriek, trots op je straat? Mariette
wil wel.
Ronald: Het parkeerprobleem in de Korenbloemstraat leeft behoorlijk. Hoe wordt er vanuit het
Dorpsberaad mee omgegaan. Staat als actiepunt in het DOP. Op de bewonersavond geven we geen
antwoorden maar is een inventarisatie van wat er leeft onder de bewoners.
Jacco: Morgenavond is er een informatie avond in Meerkerk over de A27. Jacco is in Gorinchem
naar zo'n avond geweest afgelopen maand. Jacco gaat ook morgenavond namens het
Dorpsberaad. Vragen die we hebben kunnen we volgende week op de info avond stellen aan Joop
van Montfoort.
Channah: Als dorpsberaad zouden we ook op de hoogte blijven van wat er in andere dorpsberaden
speelt. Hoe kunnen we dit realiseren? Zie antwoord bij vraag Jan.
Jan: Is er behoefte aan een contactavond voor alle leden van alle Dorpsberaden van de gemeente
Giessenlanden? Een avond met het onderwerp communiceren met de achterban komt er in ieder
geval. Wij vinden een contactavond wenselijk. Op deze avond kunnen we dan meteen afspreken
hoe we van elkaars werkzaamheden op de hoogte kunnen blijven.

