Notulen overleg Dorpsberaad Hoogblokland
Datum: 27 juni 2018
Aanwezig: Mariska, Channah, Agnes, Jan, Ton, Gerrit, Sjanie, Arjette
Afwezig: Ronald, André, Tineke
1. Opening
Mariska opent het overleg en heet iedereen welkom
2. Notulen vorig overleg
Arjette hoort bij de aanwezigen te staan.
Drinken wordt niet vooraf gedeclareerd, dus n.v.t.
3. Organiseren politiekdebat i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen november
Mariska vraagt Mariette als gespreksleider, Als die niet kan vraagt Ton Gerrit Hoekstra.
Voorstel datum 1 november. Ton vraagt na of dat in de kerk kan en Jan kijkt of de politieke
partijen kunnen.
Werkgroep: Jan, Ton,
In het overleg van september het DOP opnieuw vaststellen en aan de hand daarvan de
gesprekspunten van de avond vaststellen.
4. Oplevering MFC
Voor het MFC opgeleverd wordt moet de voormalige OBS gesloopt worden i.v.m. het
schoolplein. Dit is een periode van max 6 weken. We hebben geadviseerd om met de
individuele verenigingen in gesprek te gaan en te zoeken naar oplossingen voor deze
periode.
5. Stand van zaken nieuwe schoolplein
Afgelopen week is de reactie van het dorpsberaad over de verdeling van de gelden van de
speelvoorzieningen in Hoogblokland verzonden naar alle leden van de werkgroep
buitenruimten MFC.
Mariska verzend deze vanavond naar alle leden van het dorpsberaad.
We zijn in afwachting van de reactie van de werkgroep leden. Annemieke wil naar aanleiding
van deze mail een gesprek met het Dorpsberaad over deze kwestie. Arjette en Mariska gaan
samen met Sjanie. Arjettte stuurt een mail aan Annemieke met de mogelijke data.

6. Verenigingenavond
De voorbereidingen zijn in volle gang. Het duurde even voor het op gang kwam maar er zijn
veel verenigingen actief bij betrokken geraakt. Er is een mooi programma en er wordt mooi
weer voorspeld.
Vanaf 15.00 opbouwen alle hulp is welkom.

7. bijeenkomst toekomst financiën dorpsberaad
Afgelopen maandag was er een overleg in Noordeloos over de toekomstige financiën van de
Dorpsberaden. Vanaf 2019 krijgen de Dorpsberaden 6000,00 oer jaar. Dat is minder dan wij
gewend zijn. De gemeente denkt dat we ongeveer de helft van dit bedrag nodig hebben voor

de organisatie van het Dorpsberaad. De andere helft kunnen we inzetten voor dingen in het
dorp.
Daarnaast is er een pot van 200.000 euro om grote projecten uit te financieren.
Aanvragen kunnen gedaan worden en er wordt snel duidelijkheid gegeven over toekenning.
In het najaar wordt gekeken wat de regels zijn om iets uit deze pot te krijgen.
Elk Dorpsberaad mag max 15.000 euro in de pot hebben. Als je budget groter is op 1 januari
2019 dan heb je 3 jaar de tijd om dit op te maken.
8. parkeren korenbloemstraat
André en jan hebben een gesprek gehad met Jeroen van Gurp van de gemeente
Giessenlanden m.b.t. de parkeerdruk in de Korenbloemstraat. De gemeente erkent dat er
een parkeerprobleem is.
Voorstel: eén richting verkeer instellen moet dan voor altijd zijn. Dit heeft veel nadelen en
het parkeerprobleem wordt niet opgelost.
Extra parkeerplaatsen creëren.
Dat is in de huidige situatie niet mogelijk zonder bomen te kappen.
Om voor een tijdelijke situatie (een oplossing moet gerealiseerd worden op de vertreklocatie
van de CBS) bomen te kappen is niet wenselijk.
Na de zomer wordt er een inventarisatie uitgevoerd om te kijken wat er met de
vertreklocatie van de CBS gebeurd. Voor omwonenden is het dan belangrijk om de
parkeerproblemen voor het voetlicht te brengen.
Op dit moment is er geen korte termijn oplossing.
Jan geeft bij Jeroen van Gurp aan dat de gemeente de scholen er nogmaals op moet wijzen
dat het personeel niet bij de school maar bij het zwembad parkeert.
Ook ouders die hun kind halen en brengen parkeren overal ook al is het maar kort. Beide
scholen wordt verzocht om ouders er in hun nieuwsbrief op hun parkeergedrag te wijzen.
Een mogelijke oplossing is om parkeerplaatsen achter de woningen t hoog 18 – 24 te
realiseren zodat deze mensen hun auto achter het huis kunnen zetten. Jan gaat dit ook
aangeven.

9. Vragenlijst CU
We vullen de vragenlijst niet in maar verwijzen naar het aangepaste DOP dat ze na de
vakantie zullen ontvangen.
10. Actualiseren DOP
Nog niet alles ontvangen. Sjanie gaat het Dop herschrijven en na de zomervakantie stellen
we dit vast.
Per herschreven onderdeel stuurt Sjanie dit rond.
graag feedback terug sturen

11. Rondvraag
Bloklandse praat kan volgende week rondgebracht worden. Channah meld zich op de app als
we kunnen gaan rondbrengen.
Arjette: idee voor een kadootje voor het 50 jarig bestaan van de oranjevereniging: plein voor
het MFC oranjeplein noemen.
Er is een uitnodiging doorgestuurd naar Andre voor het terrein van Betondak
Mariska: 9 juni heeft Mariska een presentatie gegeven voor alle gemeenteraadsleden van de
nieuwe gemeente over het proces van de totstandkoming van het MFC. Dit is zeer positief
ontvangen
Jan: er is een nieuwe wijkagent die graag kennis wil komen maken we nodigen hem uit in het
overleg van september.

