Notulen overleg Dorpsberaad Hoogblokland
Datum: 8 december 2014
Aanwezig: Jeanette, Jacco, Herman, Ton, Ronald, Channah, Shanta, Jan, Erik, Mariette, Sjanie,
Mariska
Afwezig: Gast: Annemieke Korevaar contactambtenaar gemeente Giessenlanden.
1. Notulen vorig overleg
Toegelicht en Goedgekeurd.

2. Interne zaken: DOP
Jan maakt een samenvatting van de punten die wij na dit overleg als Dorpsberaad belangrijk
achten. Wordt nagestuurd. Jan zorgt dat er begin januari een concept DOP ligt.

3. Interne zaken: Bewonersavond
Jan zoekt de papieren van de ezels van de bijeenkomst over gemeentelijke herindeling in de
Hoeksteen op en kijkt of er overeenkomsten zijn.
Bewonersavond wordt niet gehouden eind januari. We zijn het er over eens dat een avond
alleen over het DOP niet voldoende mensen trekt maar kunnen het niet eens worden over
een ander onderwerp. We komen er in het volgend overleg op terug. A 27 of ander
onderwerp. Allen erover nadenken.
Herman draagt aan dat we naast het inhoudelijke ook een formeel pad moeten gaan
bewandelen en ons ook moeten buigen over een reglement. Hij neemt op zich een concept
voor de volgende vergadering voor te bereiden.

4. Werkgroep PR
We kiezen een logo. Website wordt nu geschreven. In het volgend overleg krijgen we een
concept website ter inzage.

5. Financiën
Tijdens het 2e overleg van 2015 vindt er een interne kascontrole plaats over het jaar 2014.

Mariska heeft voor het geld wat er over is van 2014 een verzoek ingediend bij de gemeente
om dit bedrag door te schuiven naar 2015. Nog geen goedkeuring gekregen.

6. Vergaderdata 2015
Dinsdag 6 januari
Woensdag 18 februari
Donderdag 26 maart
Woensdag 22 april
Donderdag 26 mei
Maandag 29 juni

7. Aftreden dorpsberaadleden
Marijke heeft aangegeven af te willen treden i.v.m. privé omstandigheden.
Haar man Ferry heeft aangegeven haar plaats in te willen nemen.
We hebben nog geen afspraken gemaakt m.b.t invullen vacatures. Wel zijn er vragen
omtrent het sterke politieke profiel van Ferry.
DB nodigt Ferry uit voor een gesprek hierover en wordt gemandateerd te beslissen over zijn
toetreden.

8. Annemieke Korevaar
Is contact ambtenaar van de gemeente Giessenlanden.
Voorlopig schuift zij aan bij de overleggen. In verband met de tijd stelt zij zich het volgend
overleg verder voor.
Annemieke is het aanspreekpunt van de gemeente voor ons. Zij geeft antwoord op onze
vragen of verwijst ons door naar de betrokken collega.
Hierdoor zijn de lijnen kort.

9. Glasvezel

Er is een flyer uitgegaan namens Giessenlandennet en het Dorpsberaad.
De uiterste datum is 15 december. Dit is geen harde datum, wordt verwacht.
De stand op dit moment is niet bekend.

10. Boomkransen
Gietijzer wordt erg duur. Met klinkers met gaatjes en split erin kost ongeveer 250,=.
De hovenier wil er niet zonder toestemming van de gemeente een proefmodel maken.
Annemieke geeft de offerte door aan Arie, en ook zal Sjanie in overleg met Mariette dit naar
Arie terugkoppelen namens het dorpsberaad.

11. Rondvraag
Ton: Websites andere dorpsberaden zijn zeer informatief en aan te raden om een door te lezen.
Lange en korte termijn visies, misschien ook een aandachtspunt voor ons.
1e huiskamer van Giessenlanden in Hoornaar.
Gemeentelijke samenvoeging: Gorinchem is van de baan. Molenwaard is nu de gesprekspartner.
In het concept DOP komt dit te staan als aandachtspunt. Nog verder in te vullen.
Het dorpsberaad Hoornaar is een vereniging en heeft leden. Betalende leden die de
vergaderingen mogen bijwonen. Dit verbaasde Ton.
Contradictie: Je behartigt niet alleen de belangen van de leden maar van alle inwoners.
Channah: In de krant stond een stukje over de begroting van de gemeente. Daarin staat dat het
stukje over dat de positie van de dorpsraden nog her overwogen worden in maart 2015.
De discussie gaat volgens Jan over de gelden die aan dorpsberaden gegeven worden ten tijde van
bezuinigingen, 7 x 15.000 euro. En ook over de regels : waar hebben de dorpsberaden iets over
te zeggen.
Jan raadt ons aan een kijkje te nemen in het dorpshuis van Arkel.

.

