DORPSKAMER
Uit de bewonersavonden voor het nieuwe
MFC is gebleken, dat er behoefte is aan een
dorpskamer in Hoogblokland. We willen
daarom niet wachten tot het nieuwe gebouw
klaar is, maar hier zo spoedig mogelijk mee
aan de slag gaan.
Als dorpsberaad willen we graag helpen bij het
oprichten van een dorpskamer. We kunnen dit echter
niet alleen en zoeken daarom mensen in het dorp die
de kar willen trekken!

EEN ONTMOETINGSPLAATS VOOR DE
INWONERS VAN HOOGBLOKLAND...
We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om
het initiatief te nemen om dit te gaan opstarten en een
bestuur te gaan vormen. Verder zijn er vrijwilligers

nodig als gastheer/vrouw en om activiteiten te
organiseren. Er hebben zich al mensen aangemeld op
de bewonersavonden, maar heeft u leuke ideeën en
vindt u het leuk om activiteiten te organiseren en om u
in te zetten voor de saamhorigheid in het dorp, meldt u
dan aan via info@dorpsberaadhoogblokland.nl.
De bedoeling van een dorpskamer is om een
ontmoetingsplaats te zijn voor de inwoners van
Hoogblokland, de plaats voor een kopje koffie/thee
en een gezellig praatje en om niet-commerciële
activiteiten te organiseren die voor iedereen
toegankelijk zijn; te denken valt aan een lezing,
handwerkclub, spelletjes, kinderactiviteiten, het lenen
van boeken ed. In samenwerking met de gemeente en
de exploitant van de Hoeksteen/het nieuwe MFC willen
we graag een ruimte in ons dorpshuis in gaan richten
als dorpskamer.
We hopen veel enthousiaste reacties te mogen
ontvangen, zodat we snel van start kunnen!

BLOKLANDSE PRAAT #2

Vóór u ligt de tweede editie van de Bloklandse
Praat. Dat betekent dat er al weer een half jaar
voorbij is gevlogen. Niet in de laatste plaats
door de spannende ontwikkelingen rondom
ons Multifunctioneel Centrum.
Als u dit leest is er een kogel door de kerk. Of de
Gemeenteraad heeft extra budget ter beschikking
gesteld voor ons MFC, of dit is niet gebeurd. Wat er
in het laatste geval moet gebeuren is erg onzeker.
Nóg meer bezuinigen op het oorspronkelijk plan kan
bijna niet. Alle toekomstige gebruikers zijn het daar
wel over eens. Maar dat dit mooie plan, dat al zo lang
in voorbereiding is en waarin heel veel dorpsgenoten
heel veel tijd en energie hebben gestoken, helemaal
niet door zou kunnen gaan is eigenlijk ondenkbaar.

ENQUETE WONEN

Begin dit jaar heeft het Dorpsberaad een enquête
gehouden om de vraag naar woningen onder
de huidige inwoners van Hoogblokland in beeld
te krijgen. In totaal hebben 26 inwoners uit
Hoogblokland de enquête ingevuld, waarvoor
onze hartelijke dank.
Het aantal reacties is mager te noemen, afgezet tegen
1440 inwoners. Mogelijk kunnen we daaruit afleiden
dat de vraag naar woningen onder de huidige inwoners
ook niet groot is. We worden in deze gedachte gesterkt
omdat tijdens de bewonersavond op 21 februari slechts
2 mensen zich aangemeld hebben voor meer informatie
over een CPO-project.

VRAAG NAAR WONINGEN ONDER
HUIDIGE BEWONERS LIJKT LAAG...
Het Dorpsberaad overweegt nogmaals een bijeenkomst
te organiseren speciaal voor geïnteresseerden in CPO
(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Mocht u daar
alsnog interesse in hebben en u heeft zich nog niet via de
enquête of tijdens de bewonersavond aangemeld, stuur
dan een mail naar info@dorpsberaadhoogblokland.nl
Onder de deelnemers aan de enquête over wonen in
Hoogblokland heeft het Dorpsberaad een taart verloot.
De gelukkigen zijn de heer en mevrouw Hoekstra.

Als u dit leest, dan weet u de uitkomst. Terwijl ik dit
schrijf is het nog ontzettend spannend!
Namens uw Dorpsberaad wens ik u een heerlijke
zomer; in december kunt u het derde nummer van
deze Bloklandse Praat verwachten.
			

Een van de actiepunten die u in ons Dorp
Ontwikkelings Plan terug kunt vinden is om
samen met bewoners bij de gemeente het
oplossen van de parkeerdruk te stimuleren. De
parkeerdruk is met name in de Korenbloemstraat
erg hoog en de straat wordt hierdoor ook
moeilijk begaanbaar voor de hulpdiensten. Het
is dus van groot belang dat hier iets aan gedaan
wordt.
Het Dorpsberaad heeft dit punt opgepakt en begin juni
heeft er een gesprek plaats gevonden tussen een aantal
leden van het Dorpsberaad en de beleidsmedewerker van
de afdeling verkeer, de heer Vincent Harte.
Het is nog te vroeg om u al oplossingen te kunnen
presenteren, maar we wilden het u in ieder geval laten
weten dat het onze aandacht heeft en dat wij met de
gemeente in gesprek zijn. Het plan is om eerst met de
omwonenden in gesprek te gaan voordat er een definitief
besluit genomen wordt. Natuurlijk houden wij u op de
hoogte als er verdere ontwikkelingen zijn.

Mariëtte de Heide - voorzitter

PS Lijkt het u leuk om deel uit te maken van het
Dorpsberaad, leest u dan vooral de vacature
elders in de Bloklandse Praat.

PARKEEROVERLAST

VACATURE DORPSBERAAD
Het Dorpsberaad Hoogblokland is nog op
zoek naar een 2-tal inwoners uit Hoogblokland
die zich in willen zetten voor de leefbaarheid
van hun dorp.
Vooral mensen met gevoel voor PR, sociale media
en/of grafisch ontwerpen. Iemand die de website
bij wil houden en 2x per jaar dit infoblad wil helpen
samenstellen zou erg welkom zijn. Het Dorpsberaad
vergadert ongeveer acht keer per jaar, overlegt over tal

AED EN REANIMATIECURSUS

van zaken met de gemeente (zie alle onderwerpen
in deze Bloklandse Praat), organiseert informatie- en
inspraakavonden voor de Hoogbloklanders en is actief
om ons dorp leefbaar en fraai te houden.
Op onze website en op Facebook vindt u meer
informatie over wat wij doen en wie de huidige leden
van het Dorpsberaad zijn. Natuurlijk mag u ook eerst
een vergadering bijwonen om een beeld te krijgen van
wat wij zoal doen.
Geïnteresseerd? Stuur een mail met uw contactgegevens naar info@dorpsberaadhoogblokland.nl

De AED is aangesloten op de site van “Hart Veilig Wonen”,
wat betekent dat iedereen die aangesloten is bij deze
organisatie, in geval van nood van deze AED gebruik
kan maken. Om de kennis van het gebruik van deze AED
te vergroten heeft het Dorpsberaad geld beschikbaar
gesteld, voor inwoners van Hoogblokland, voor het volgen
van een reanimatie cursus.
Eind vorig jaar is op diverse sociale media, in de krant
en in de eerste editie van Bloklandse Praat vermeld dat
inwoners die geïnteresseerd waren zich hiervoor konden
opgeven.

AANTAL INSCHRIJVINGEN OVERTROF
ONZE VERWACHTINGEN!
Het Dorpsberaad heeft vorig jaar in nauwe
samenwerking met de huisarts Peter de
Vries een AED in Hoogblokland geplaatst.
De AED is bevestigd aan de buitenmuur van
de huisartsenpraktijk op de hoek Dorpsweg/
Hoogbloklandseweg en is vanaf half 2016
operationeel.

We hadden de inschatting gemaakt dat 2 avonden
(12 cursisten) voldoende zou moeten zijn. Hoe anders
bleek het geval! Het aantal inschrijvingen overtrof onze
verwachting. Uiteindelijk heeft Conny Tussenbroek een
5-tal reanimatie avonden verzorgd. In totaal waren er 30
cursisten die allemaal geslaagd zijn voor deze cursus. Al
met al een mooi resultaat.

Op dinsdag 20 juni hield de brandweer Arkel Hoogblokland een oefening in Hoogblokland.
Deze oefening werd onder andere gehouden
om nieuwe vrijwilligers te werven.
Op uitnodiging van de brandweer waren burgemeester
Werner ten Cate en een drietal leden van het Dorpsberaad
aanwezig. De avond werd door diverse bewoners bezocht.
De brandweer was zeer tevreden over de opkomst van de
omwonenden. Omstander konden ervaren hoe het is om

BUITENGEWOON WONEN
De woonvisie ‘Buitengewoon Wonen in
Giessenlanden’ is in 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Een passend woningaanbod
binnen een aantrekkelijk woongebied, voor
nu en de toekomst staat hierin centraal. De
dorpen in Giessenlanden blijven hierdoor
vitaal en leefbaar.

WIST U DAT...
Het Dorpsberaad ook dit jaar weer een lunch
aangeboden heeft aan de vrijwilligers die in het
kader van NL Doet bij het zwembad geholpen
hebben?
We in februari een bewonersavond georganiseerd
hebben over het nieuwe MFC en over bouwen in
CPO verband?
De speeltuin achter het zwembad op de
nominatielijst voor 2018 staat voor vernieuwing?
Oasen in samenwerking met het Dorpsberaad
Hoogblokland en de gemeente Giessenlanden
een watertappunt geplaatst heeft op het plein voor
de huisartsenpost?

BRANDWEEROEFENING

Dat het Dorpsberaad bestaat uit elf actieve
Hoogbloklanders, maar best nog versterking kan
gebruiken?

De gemeente wil meer initiatieven overlaten aan de
samenleving. Dit geldt zowel voor nieuwbouw, als
voor een andere invulling van bestaande woningen
en gebouwen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een
idee of voornemen van één inwoner, maar ook om
een initiatief van een groep inwoners. Het gezamenlijk
bouwen in de vorm van een Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO) is hiervan een voorbeeld.

BRANDWEER IN HOOGBLOKLAND
- ARKEL ZOEKT VRIJWILLIGERS (M/V)
een brand-weerman/vrouw te zijn, door het aantrekken
van een blusoverval met alle toebehoren.
Voor meer informatie over de vrijwillige brandweer of om u
aan te melden kunt u contact opnemen met Arie Boer van
de brandweer. Mail naar: arie.boer@brw.vrzhz.nl

Natuurlijk moeten nieuwe ontwikkelingen passen bij de
locatie en de bestaande uitstraling van het dorp en de
omgeving. Alles is bespreekbaar, maar uiteraard is niet
alles mogelijk. Bij de beoordeling blijven de kwaliteit en
leefbaarheid van het dorp en het gebied voorop staan.
Ook voor Hoogblokland zijn initiatieven van harte
welkom. Bijvoorbeeld in de vorm van een kleinschalig
plan bij het nieuw te realiseren Multifunctioneel
Centrum. We gaan ook graag in gesprek over andere
ideeën die kunnen bijdragen aan de kwaliteit en
uitstraling van het dorp.
Heeft u ideeën of ziet u mogelijkheden?
De gemeente gaat graag met u in gesprek, hierbij is
ruimte voor een creatieve en flexibele insteek. Bel
hiervoor met Judith van Eck (tel. 0183-58 38 55).
Wilt u de hele woonvisie lezen?
www.giessenlanden.nl/woonvisie

