Notulen overleg dorpsberaad d.d. 16 september 2014
Aanwezig: Jacco, Ton, Marijke, Herman, Erik, Channah, Mariska, Shanta, Jeanette, Jan, Sjanie
(notulen)
Afwezig: Silvia (mk) Ronald (mk)
Handtekeningen actie Korenbloemstraat
Herman heeft een handtekeningen actie ontvangen van bewoners van een gedeelte van de
Korenbloemstraat , omdat zij hinder ondervinden van de berken die daar geplaatst zijn, met het
verzoek hier iets mee te doen.
Positief dat bewoners ons weten te vinden.
Als we dit soort zaken toegestuurd krijgen zetten we dit op het agenda en bekijken we of en wat voor
actie we hierop kunnen nemen en of dit een onderwerp is voor het dorpsberaad.
Conclusie: Wij zijn geen uitvoerende macht en kunnen hierin geen beslissing nemen.
Sjanie stuurt de handtekeningenbrief met begeleidend schrijven naar de gemeente, met het verzoek
om het berkenprobleem in het hele dorp, en met name in de Korenbloemstraat onderzoeken en
serieus te nemen en hierover een terugkoppeling te geven naar de bewoners.
Herman informeert de bewoners over wat het dorpsberaad gaat doen.
Verslag vorig overleg
Tekstueel: Mariëtte haar achternaam is de Heide.
Shanta haar naam staat verkeerd in het verslag (Shanti)
Verder verslag goedgekeurd en vastgesteld met dank aan Jan.
Het is nog niet duidelijk of er iemand vanuit de initiatiefgroep + aansluit bij het dorpsberaad.
Wij sturen de initiatiefgroep+ een brief met een dringende oproep om iemand af te vaardigen in het
dorpsberaad.
ActIe: Mariëtte zorgt ervoor dat er een brief komt en dat deze wordt verstuurd.
Communicatie en Adressenlijst
Voorstel m.b.t. de communicatie onderling wordt aangenomen:
Informatie en uitnodigingen worden als de tijd het toelaat op het agenda gezet voor het
eerstvolgende overleg. In dit overleg wordt het onderwerp inhoudelijk besproken en éen of
meerdere personen aangewezen als contactpersoon.
Bij dringende zaken: contact via whatts app groep, sms of mail.
Adressenlijst wordt compleet gemaakt.
Actie: Sjanie past deze aan stuurt deze rond.
Marijke mailt haar mobiele nummer nog.
De beheerder van de Whats app groep voegt de nog ontbrekende leden toe.
Verkeerssituatie
We nemen het schrijven van de gemeente n.a.v. de inloopavond puntsgewijs door.
1. De punaises worden, naar aanleiding van ervaringen, nu nagenoeg vlak (4 cm) aangelegd. Wij
zullen bij de aanleg extra letten op een zorgvuldige uitvoering van de overgangen en
effectieve draagkrachtige ondergrond. Dit punt willen we nogmaals benadrukken! Ter
voorkoming van overlast voor omwonenden.
2. Aanleg extra punaises: er komen geen extra punaises. Daarmee zijn wij het eens, wij willen
geen extra punaises. Wij zijn van mening dat er geen enkele maatregel helpt om voorrang
te krijgen uit de straten.
3. Wegversmallingen worden niet weggehaald, omdat deze conform het GVVP verplicht zijn in
een 30 km zone.
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Onze vraag: Passen de huidige plannen wel binnen het GVVP en wordt het in de toekomst
zo ingericht dat de politie kan en gaat handhaven?
Betonbanden om de bomen op de Dorpsweg worden niet weggehaald.
Dringend verzoek: waar geen bomen meer in staan graag nieuwe bomen planten of deze
betonbanden verwijderen. Wij zijn voor het verwijderen van deze betonbanden i.v.m de
verkeers veiligheid, leefbaarheid en toegankelijkheid. Denk aan rollators, kinderwagens die
nu niet op de stoep kunnen lopen.
Parkeerverbod rondom kruispunt Beemdweg/Dorpsweg
Hebben we nu niet direct een mening over. We onderschrijven het belang van een grondige
evaluatie na realisatie van de plannen.
Wijziging verkeerssituatie Beemdweg/Dorpsweg
Gemeente wil hier een gelijkwaardige kruising van maken.
Wij zijn van mening dat dit niet veiliger is.
Afwijken van de rest van de zijstraten is niet uniform, terwijl hier wel naar gestreefd wordt.
Overlast vracht/sluip verkeer
Gemeente denkt dat de afrit Gorinchem Noord hier een oplossing biedt.
Het duurt nog lang voordat deze afrit is gerealiseerd. En wij vragen ons af op wat voor
manier deze afrit kan helpen bij deze problematiek.
Nazorg
Akkoord
Loze leidingen
Graag!
Parkeerverbod stuk Dorpsweg tussen Schoolstraat en t hoog
We herkennen het probleem niet. Nogmaals onderschrijven van een grondige evaluatie als
de plannen gerealiseerd zijn.

Actie: Sjanie stuurt een mail naar de verkeersdeskundige van de gemeente Joop van Montfoort om
hem uit te nodigen bij ons volgende overleg aan te schuiven. J.vanmontfoort@giessenlanden.nl
Dorpsontwikkelingsplan
Gaan we de komende maanden vormgeven als startdocument, om onze taken, speerpunten, ideeën
en doelstellingen helder te krijgen.
Dit kunnen we dan ook voorleggen aan bewoners.
Actie: Jan stuurt ons allen een vragenlijst. Graag ingevuld retour.
Jan legt deze naast het masterplan en de thema’s die naar voren zijn gekomen op de avond over
gemeentelijke herindeling.
Dit vat hij samen. Volgende overleg komt deze samenvatting op het agenda.
Glasvezel netwerk
Als 51% van de aansluitingen in de gemeente Giessenlanden aangeeft , over te gaan op glasvezel
wordt dit in de hele gemeente aangelegd. Ook voor de buitengebieden.
Dit is gunstig omdat bij deze aanbieding de aansluitkosten nihil, of voor het buitengebied erg laag zijn
en er anders waarschijnlijk geen glasvezel in de buitengebieden komt.
Het Dorpsberaad onderschrijft het belang van een glasvezel netwerk. Het vergroot de
aantrekkingskracht van het dorp en is belangrijk omdat er steeds meer via het netwerk gaat. Denk
aan: schoolwerk via de computer, digitale contactmomenten in de zorg, thuiswerken enz.
Een optimale verbinding en snelheid wordt dan steeds meer belangrijk.
We wachten op een concreet plan en kijken dan of we iets bij kunnen dragen in het uitdragen van de
informatie.
Jacco en Shanta worden contactpersoon.
Actie: Jacco meld bij de initiatiefgroep glasvezel dat Shanta en hij contactpersoon zijn.

Multi Functioneel Centrum
Input voor interview hierover:
In welk perspectief wordt dit interview gehouden en welke waarde heeft dit?
Hoe verloopt het verdere traject?
Tip: blijf in algemeenheden en niet te specifiek
Het MFC moet de huiskamer van het dorp zijn en als zodanig een thuis bieden aan alle verenigingen
en initiatieven die er zijn, om deze te behouden voor het dorp.
Het moet financieel haalbaar zijn dat verenigingen en initiatieven deze ruimten kunnen gebruiken
Ook is het wenselijk dat voorzieningen in de gezondheidszorg de mogelijkheid krijgen te participeren.
Dit kan in gezamenlijke ruimten die part time door verschillende disciplines gebruikt worden.
Dingen waar we aan denken: horeca vergunning, drank vergunning, podium mogelijkheid.
Wij zijn voor een flexibel beheer door een beheercommissie, bestaande uit bewoners.
Principe hiervan is: De beheercommissie neemt beslissingen en zoekt oplossingen. De (door de
gemeente betaalde beheerder) draagt zorg voor de uitvoering hiervan.
Mariska, Herman en Sjanie gaan in ieder geval naar de kick off bijeenkomst op 1 oktober van 15.30 –
17.30. Wie nog meer wil gaan is van harte uitgenodigd. Als er meer informatie komt over de inhoud
wordt deze via de mail verspreid.
Werkgroep pr
Maakt een voorstel m.b.t. de website en/of andere informatiekanalen. Komt in het volgend overleg
op de agenda.
We spreken af dat alleen de voorzitter namens het Dorpsberaad naar buiten communiceert.
Overleg
Nieuwe tijd: 19.30 – 22.00 uur
Data voor de komende overleggen:
16 oktober 2014
12 november 2014
8 december 2014
Code wifi hoeksteen:
C4c24822A0

