Notulen Dorpsberaad Hoogblokland d.d. 5 september 2018
Aanwezig: Arjette, Channâh, Agnes, Jeanette, Mariska, Ronald, André, Ton, Sjanie, Tineke, Jan
Afwezig: Gerrit

1. Wijkagent Jan-Cees van de Lustgraaf komt kennismaken.
Een veelgenoemd aandachtspunt is de snelheid van het verkeer op de Dorpsweg. Handhaven is moeilijk
omdat dat een momentopname is en voor mensen alleen incidenteel een boete oplevert. In andere
dorpen zijn acties voor bewustwording van weggebruikers gehouden. Hierbij worden alle weggebruikers
en alle doelgroepen betrokken. Hiervan wordt verwacht dat dit meer effect heeft.
Via de verkeersdeskundige van de gemeente heeft Jan gevraagd om het verkeersgedrag van ouders bij
de scholen onder de aandacht te brengen. Hierover is via de scholen nog niets terug gecommuniceerd
naar ouders. Even in de gaten houden of het wel langskomt.

Idee: Om te voorkomen dat er parkeer- en verkeersproblemen ontstaan bij de nieuwe locatie van de
scholen en de kinderopvang dit preventief onder de aandacht brengen, en handhaven in de beginfase.
Agendapunt
2. Notulen vorig overleg d.d. 27 juni 2018
N.a.v. punt 4 tijdelijke huisvesting verenigingen: Andre heeft de datum 12 oktober 2018 gehoord als
sluitdatum van de tijdelijke huisvesting. Dit is een datum die nog niet bekend is. Het is belangrijk dat de
verenigingen hiervan snel op de hoogte worden gesteld. Het regelen van vervangende ruimten in de
tussenliggende tijd is een taak van de gemeente. Mariska belt met Annemieke om de datum te verifieren
en laat dit ons weten.
Verkiezingsdebat punt 3 wordt 1 november, veranderen in de notulen.
Tekstueel: politieke partijen kunnen, ipv kan.
punt 7 tekstueel aanpassen.
3. Debat gemeenteraadsverkiezingen
Datum : 1 november 2018
Gespreksleider: Mariette de Heide
Ruimte: Ton benadert 3 partijen voor beschikbaarheid van ruimten en koppelt dit terug.
Uitnodigen vertegenwoordigers politieke partijen: Jan maakt uitnodiging en levert mailadressen aan.
Mariska, Ton, Jan zijn de werkgroep. Sjanie doet de correspondentie via de mail van het dorpsberaad.
4. Vorderingen CPO en MFC
Onduidelijk wat nu de status van het CPO is. Er is vervuiling aangetroffen onder de toekomstige kavels.
Dit moet onderzocht worden. Jan informeert hierover bij Stefan en Jordi. Als hij iets weet deelt hij dit.

Vorderingen MFC: Oplevering door de aannemer rond de jaarwisseling.
De tijdelijke huisvesting moet eerder plat omdat het MFC met schoolpleinen opgeleverd moet worden.
5. Landbouwers
Verplaatsen naar het overleg over twee maanden. Idee van Jan-Cees om als thema mee te nemen:
Hennepplantages, synthetische drugs, in verhuurde schuren. I.s.m de gemeente kan hier voorlichting
over worden gegeven. Ton gaat bij Jan navragen wat hij als insteek van de avond zou willen nemen
omdat dit punt bij hem vandaan komt.
6. Locatie dorpskamer
Er is vanuit de gemeente gevraagd of er interesse is om de dorpskamer activiteiten plaats te laten vinden
in het multilokaal van de scholen i.p.v. in de foyer.
We kiezen voor de foyer niet voor het multilokaal. Mariksa koppelt dit terug naar Annemieke. Omdat de
voorkeur uitgaat naar een eigen afgesloten ruimte geeft zij wel aan dat wij de beugelzaal verkiezen
boven de foyer.
Idee voor tijdelijke huisvesting Dorpskamer: Korenschoof
7. Speelplein MFC
N.a.v. het overleg over het schoolplein bij het nieuwe MFC hebben wij, na intern overleg, op 25 juni een
brief gestuurd aan de leden van de werkgroep. Hierin hebben we voornamelijk aangegeven dat wij niet
tegen de plannen zijn maar dat er wat ons betreft voorwaarden zijn. Vorige week was er weer een
overleg van de werkgroep. Arjette is hier namens het Dorpsberaad heen geweest. Dit was geen prettig
overleg. Er werden verwijten gemaakt en er werd grote druk op de ketel gezet vanwege de tijdsdruk.
Naar aanleiding hiervan gaat Mariska morgen bellen met Annemieke.
Belangrijk is om het gezamelijke doel nl een openbaar schoolplein voorop te zetten. Wij willen echter
niet dat het besluit om de gelden voor het renoveren van de speeltuin achter het zwembad over te
hevelen naar het nieuwe schoolplein, toegeschreven wordt aan het Dorpsberaad.
Wij vinden dat de gemeente daarvoor de verantwoording moet nemen en dat er inspraak mogelijk moet
zijn voor de direct belanghebbenden (nl de bewoners rondom de speeltuin). Als die mogelijkheid er komt
gaan we akkoord met het versturen van de nieuwsbrief.
8. Veilige buurt app
Er zijn 18 mensen aangemeld in het dorp. Ronald wil graag meer bekendheid geven aan deze app.
Er zijn veel losse groepjes in Hoogblokland. Dit is jammer omdat informatie soms voor alle groepen
interessant is.
Over twee maanden agenderen hoe we dit kunnen centraliseren, en hoe krijgen we meer mensen
enthousisast voor deze app. Bij een verdachte situatie is 112 bellen beter en sneller. 0900 8844 is echt
voor dingen die geen spoed vragen.

9. Verkeer
André heeft informatie aangevraagd bij Veilig Verkeer Nederland. Zij kunnen ondersteuning bieden in
een bewustwordingstraject. Iedereen kan kijken op de site van VVN. Tijdens een volgend overleg
inplannen.
10. Rondvraag
André geeft aan dat er vrijwilligers worden gezocht voor het maken van thermische foto’s n.a.v. de
campagne Het nieuwe wonen.
Agnes en Channah vragen in de dorpskamer aan Claudia de vrijwilligerscoordinator van de gemeente of
zij ideeën heeft.

Volgend overleg donderdag 11 oktober

