TOEKOMST DORPSBERAAD
Dorpsberaden zijn ook voor de nieuwe gemeente
belangrijke gesprekspartners. Dat besluit namen
de gemeenteraden van Giessenlanden en Molenwaard eind mei. Niet dat de gemeente bepaalt of
wij doorgaan... zeker niet.

HET DORPSBERAAD
Het Dorpsberaad bestaat uit 10 leden die
zich inzetten voor de leefbaarheid van Hoogblokland.
Elk lid van het Dorpsberaad houdt zich, naast alle
voorkomende onderwerpen, bezig met één of twee
specifieke aandachtsgebieden.

Natuur en duurzaamheid:
Ton Sterkenburg
André van Mastrigt
			
			
			

Wonen en woonomgeving:
Gerrit Heuvelman
Jeanette Severing

Sociale cohesie:
Agnes Boom
Channâh Roijendijk
			
			
			

Verkeer en Veiligheid:
Ronald Aalbertse
André van Mastrigt

Multi Functioneel Centrum:
Mariska de Jong
Sjanie Versluis
			
			

Voorzieningen:
Agnes Boom

We zijn een onafhankelijke groep Hoogbloklanders die
zich inzet voor de leefbaarheid van ons dorp. Maar het is
wel prettig dat je voor de gemeente een serieuze gesprekspartner bent, die daarnaast ook door de gemeente
financieel ondersteund wordt.

Daarnaast stelt de nieuwe gemeente Molenlanden een
grote pot van € 200.000 in voor bewonersinitiatieven.
Alle initiatieven die de dorpen mooier, beter, veiliger en
schoner kunnen maken, kunnen hieruit betaald worden.
Het dorpsberaad hoeft daar niet perse een rol bij te
spelen. Wel moet er een groter belang zijn dan enkel een
individueel belang.

Voor de komende jaren kunnen we rekenen op € 6.000.
Daarvan gebruiken we ongeveer de helft voor de website,
Bloklandse Praat, zaalhuur en drankjes tijdens bewonersavonden en vergaderingen, etc. De andere helft kunnen

Kortom; ook de komende jaren kunnen we veel bereiken
voor Hoogblokland. Voorwaarde is dat we zelf actief zijn
en met ideeën komen. Een mooie uitdaging voor ons
allen!!

Het Dorpsberaad wil zich inzetten voor de
onderlinge verbondenheid en samenwerking in
Hoogblokland. Daarom willen we de volgende
activiteiten onder uw aandacht brengen:

Fotobijschrift: de leden van het Dorpsberaad v.l.n.r.: Ton
Sterkenburg, Sjanie Versluis, Gerrit Heuvelman, André
van Mastrigt, Arjette Veenvliet, Mariska de Jong, Ronald
Aalbertsen, Jeanette Severing, Channâh Roijendijk.
Niet op de foto: Agnes Boom

Op www.dorpsberaadhoogblokland.nl vindt u meer
informatie over:
wat wij doen,
wie de leden van het Dorpsberaad zijn,
de agenda met daarin de data van de
aankomende vergaderingen,
nieuws en het DOP(DorpOntwikkelingsPlan).
Op onze Facebookpagina plaatsen wij nieuws met
betrekking tot Hoogblokland en het Dorpsberaad.
Denk bijvoorbeeld aan informatie-avonden die
georganiseerd worden, acties die wij of anderen in
ons dorp organiseren of een kort verslag van een
bijeenkomst. Blijf op de hoogte en volg ons!

Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën hebben over
de genoemde onderwerpen, dan wordt u van harte
uitgenodigd dit met ons te delen via de mail
info@dorpsberaadhoogblokland.nl
U kunt natuurlijk ook één van de leden van het Dorpsberaad zelf aanspreken. We stellen uw input zeer op
prijs!

we inzetten om een nieuwe actie of project een steuntje
in de rug te geven. Dus wil je samen met andere inwoners
iets in het dorp verbeteren? Laat het ons weten.

		
		
		

Op zaterdag 22 september as. organiseert het
Oranjefonds weer Burendag, een dag waarop
buurtbewoners samen kunnen komen om iets
leuks of nuttigs voor hun buurt te doen.

		
		
		
		

Wilt u als buurt (vereniging) een leuke activiteit
organiseren om de buurt socialer, veiliger en
leuker te maken, dan kan het Oranjefonds hierbij
ondersteunen. Lees meer op www.burendag.nl

		
		
		
		
		
		

Het duurt nog even, maar op zaterdag 23 maart
2019 is het landelijke Opschoondag, een initiatief
van Nederland Schoon. Het Dorpsberaad wil dit
ook graag in Hoogblokland organiseren, met
behulp van bijvoorbeeld de (buurt)verenigingen of
de scholen. Zet daarom deze datum alvast in uw
agenda.

DOE GEZELLIG MEE VOOR EEN
SCHONER HOOGBLOKLAND!

BURENDAG &
NEDERLAND SCHOON

			
		 Voor meer info over de landelijke actie en andere
		 schoonmaakactiviteiten kunt u kijken op:
		 www.nederlandschoon.nl

BLOKLANDSE PRAAT #4

In de eerste 3 edities kon u hier het voorwoord lezen wat geschreven werd door de
voorzitter. Deze editie is dit anders. Zoals u de
vorige keer heeft kunnen lezen heeft de voorzitter haar taak neergelegd in verband met
een verhuizing naar Rotterdam. En hoewel
haar functie tijdelijk wel wordt waargenomen,
zijn we zijn sinds die tijd druk op zoek naar
een nieuwe voorzitter.

De (sport)verenigingen en het zwembad draaien op
vrijwilligers. Zonder die mensen zullen er betaalde
krachten ingehuurd moeten worden. Is het dan nog
langer rendabel om de activiteiten in het dorp aan
te kunnen bieden? En dan hebben we ook nog alle
vrijwilligers die zich binnen de kerk inzetten, de
mensen die vrijwillig naar hun buren omkijken, die
boodschappen voor een ander doen, die even op
elkaars kinderen passen.

Ook voor de Dorpskamer zoeken we nog vrijwilligers
om een bestuur te vormen. Op dit moment draait de
Dorpskamer nog onder het Dorpsberaad, maar
gezien de ontwikkelingen die de fusie met Molenwaard met zich mee brengt, is het wenselijk dat de
Dorpskamer een aparte stichting gaat worden.

Iedereen in zijn omgeving heeft wel profijt van het
werk dat vrijwilligers doen. Werk dat zichtbaar is,
maar ook het werk dat achter de schermen gebeurt.
Helaas wordt de groep vrijwilligers steeds kleiner. De
druk op de blijvende vrijwilligers wordt steeds groter.

DE VRIJWILLIGERS DIE WE IN HET DORP
HEBBEN ZIJN ONMISBAAR, MAAR ZIJ
KUNNEN HET ECHT NIET ALLEEN!
Helaas zijn wij niet de enigen die in het dorp op
zoek zijn naar vrijwilligers. Regelmatig horen we dat
bestuursleden van verenigingen of stichtingen hard
op zoek zijn naar hulp. Heeft u er wel eens over
nagedacht wat er zou gebeuren als alle vrijwilligers in
het dorp vandaag aangeven dat ze ermee stoppen?
Dat kan met spijt in hun hart, maar ook omdat de druk
van het vrijwilligerswerk wat ze met weinigen moeten
doen, te groot wordt. U weet vast wel wat er dan zal
gebeuren.

Verdiept u zich eens in het werk van de vrijwilliger en
vraag eens hoe het zit. Vraag wat de vrijwilliger precies doet en hoe u kunt helpen. Want alle hulp, hoe
klein deze ook mag lijken, is bij alle verenigingen/
stichtingen van harte welkom. Kunt u misschien een
uurtje per week vrijmaken? Vele handen maken licht
werk en met elkaar kunnen we veel bereiken!
Denkt u er eens over na. Wat kunt u voor een ander
of het dorp betekenen? Er is vast wel een (kleine)
taak die u op zich kunt nemen.
Channâh Roijendijk
			

WIST U DAT...

DORPSKAMER

Het watertappunt weer aangesloten is?
Het Dorpsberaad begin van dit jaar een
herhalingscursus reanimatie verzorgd heeft?
We op 30 juni samen met de verenigingen een
open dag in de Dorpskamer georganiseerd hebben,
waarop de verenigingen zich aan het publiek konden
presenteren?
De Japanse Duizendknoop weer de kop opsteekt?
Zorg dat u deze plant op de juiste wijze verwijdert
en de restanten bij het restafval gooit en niet in de
GFT bak.

Bent u al eens in de Dorpskamer geweest?
We hebben al veel mensen ontvangen op onze
koffieochtenden op donderdagmorgen, in het
breicafé op de eerste dinsdagavond van de
maand en bij diverse creatieve avonden,
lezingen of de bingo.
Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten, volg
ons dan op Facebook of lees de aankondigingen in
Het Kontakt.

VOORTGANG BOUW MFC
Op het moment van schrijven (halverwege juni)
vorderen de bouwwerkzaamheden aan het MFC
gestaag. Er wordt op dit moment veelal zichtbaar
werk verricht. Het dak zit er inmiddels op en de
buitenmuren worden gemetseld.
De aannemer streeft ernaar om voor de zomervakantie
het gebouw geheel wind- en waterdicht te hebben en dat
de binnenwanden ook (grotendeels) geplaatst zijn.
De afspraak met de aannemer is dat hij in maart 2019 het
gebouw oplevert. De aannemer heeft aangegeven dat hij
z’n best doet om eerder op te leveren dan de afgesproken
datum. Na de bouwvak komt er meer zicht op de uiteindelijke planning.

Om u een beeld te geven van zaken die zoal nog moeten
gebeuren in en aan het gebouw, treft u hieronder een
kleine opsomming aan:
Plaatsen binnenwanden met kozijnen, deuren en
		 wandafwerkingen
Plaatsen plafonds met verlichting
Aanbrengen dekvloeren en vloerafwerkingen
Aanbrengen van alle interne installaties
Aanbrengen sanitair en pantry’s
Sportzaalvloer, speciale wandafwerking en vaste
		 toestellen
Aanbrengen zonnepanelen
Plaatsen warmtepomp

En in de buitenruimte:
Realiseren plein voor het MFC
Inrichten schoolplein
Inrichten parkeerterrein met ‘kiss-and-ride strook’
Aanpassen van de straten Hofstede en Schoolstraat
Voordat het schoolplein ingericht kan worden is er nog een
2e sloopfase waarin het resterende deel van de oude OBS
gesloopt zal worden.
Kortom, u zult niet altijd de voortgang van de bouw daadwerkelijk kunnen zien, maar weet dan dat er toch vreselijk
hard wordt gewerkt aan ons prachtige MFC!

TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE VAN
13 JULI TOT 26 AUGUSTUS ZIJN WE
GESLOTEN, DAARNA BENT U WEER
VAN HARTE WELKOM
De activiteiten in de Dorpskamer zijn voor en door
iedereen; dus wilt u een mamacafé organiseren, een
activiteit voor jongeren, een spelletjesmiddag voor
kinderen, een lezing geven of iets dergelijks, neem
contact met ons op.

We zoeken nog enthousiaste mensen die een bestuur
willen vormen en mee willen helpen om de Dorpskamer straks in het nieuwe MFC voort te zetten. Vindt
u het ook belangrijk dat de inwoners van Hoogblokland
elkaar kunnen ontmoeten en samen leuke activiteiten kunnen doen, meldt u dan aan. Ons mailadres is
dorpskamerhoogblokland@gmail.com

CPO-PROJECT
In het voorjaar organiseerde het Dorpsberaad
een informatiebijeenkomst over een mogelijk
CPO-project (collectief particulier opdrachtgeverschap) in Hoogblokland. Op de plek waar
de openbare school stond, nu gedeeltelijk
afgebroken t.b.v. het MFC, is plaats voor een
aantal woningen. Het voordeel van CPO is dat
de nieuwe eigenaren samen gaan bouwen, dus
je weet vooraf dat er vraag naar is.
NIET ALLE PLEKKEN ZIJN VERGEVEN,
GEÏNTERESSEERDEN KUNNEN ZICH
NOG ALTIJD MELDEN!
Na de algemene informatie zijn op 25 april jl.
geïnteresseerden bijeengeweest om te kijken of zij,
samen met een ervaren procesbegeleider, tot een
vereniging willen komen. Dit hangt af van het kavel

We op 12 juli met elkaar in de Dorpskamer eten?
Neem uw maaltijd mee en geef u op via 		
dorpskamerhoogblokland@gmail.com.
Het Dorpsberaad zaterdag 9 juni jl. de raadsleden
van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard
heeft mogen bijpraten over het proces van de
totstandkoming van ons MFC?

WHATSAPP BUURTPREVENTIE
paspoort dat de gemeente op dit moment aan het
maken is. In zo’n kavelpaspoort staan onder andere de
grootte van de kavel, de grondprijs en de voorwaarden
waaronder gebouwd mag worden beschreven. Zodra
deze gegevens bekend zijn wordt de keuze voor een
CPO-vereniging definitief gemaakt.
Dat betekent dan nog niet dat daarmee alle plekken
vergeven zijn. Geïnteresseerden kunnen zich nog altijd
melden. In het geval dat er zich meer mensen aandienen dan dat er plaatsen zijn, zal een loting bepalen
wie er gezamenlijk gaan bouwen.

Er zijn in het dorp al een aantal whatsapp
groepen voor digitale buurtpreventie om
de buurt veiliger te maken. U kunt dit
bijvoorbeeld via uw buurtvereniging opzetten
of iemand kan zich als beheerder aanmelden
en een whatsapp groep aanmaken voor zijn/
haar straat of buurt.
Buurtbewoners kunnen elkaar via een app attent
maken op zaken die spelen in de buurt. Het biedt de
mogelijkheid om verdachte omstandigheden, in uw
eigen woonomgeving, met elkaar te delen.
Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A = App om je waarneming bekend te maken
		
aan anderen
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te
				
gaan en contact te maken met de persoon

De gemeente wil buurtbewoners die actief zijn met
digitale buurtpreventie graag ondersteunen.
Giessenlanden stelt bordjes beschikbaar om de digitale
buurtpreventie zichtbaar te maken. Kijk op de website
van de gemeente voor meer informatie.

