Notulen overleg Dorpsberaad Hoogblokland d.d. 11 mei 2016

Aanwezig: Arjette, Ronald, Mariette, Agnes, Mariska, Sjanie, Annemieke, Channah, Ton, Anemieke,
Jan
Afwezig: Ferry, Shanta, Jacco, Jeanette

1. NOTULEN VORIG OVERLEG
Bij lopende projecten: Annemieke moet Jan zijn.
Agnes wordt bedankt voor het maken van deze notulen.
2. NIEUWS PR
Uitnodiging om mee te denken over de omgevingsvisie, speciaal voor mensen uit het
buitengebied Wordt op facebook en de website gezet.
Evenals het verslag dat we hebben gekregen over de asfaltcentrale.
Ook een reminder voor het invullen van de enquête over de fusie: het gesprek waard, wordt
geplaatst.
We hebben de afgelopen periode de krant gehaald met het positieve raadsbesluit over het
MFC en het rondje in de brandweerwagen i.v.m. het bezoek over de omgevingsvisie.
Arjette vraagt nog even na wat de afspraken zijn over de pr met betrekking tot de schenking
van het Dorpsberaad aan de Oranjevereniging voor de Hollandse avond tijdens de feestweek.
Aan de enquête over woonvisie/woonwensen wordt gewerkt. Het flyeren hiervoor wordt
t.z.t. georganiseerd.
3. Terugkoppeling gesprek Tilgroep
Mariette, Mariska en Jan zijn in gesprek geweest met Wim en Henk van de Tilgroep over de
kritische uitkomsten van de enquête en de bewonersavond.
De insteek was: take it or leave it. Dit is wat de inwoners van Hoogblokland willen dus hoe
kunnen jullie daar zo veel mogelijk aan doen.
De medewerkers van de Til gaven eigenlijk meteen aan dat ze eigenlijk niet zo op de
exploitatie zitten te wachten maar dat dit nu eenmaal de opdracht van de gemeente is.
De beeldvorming bij veel mensen in het dorp is erg negatief over de Tilgroep. Het idee dat in
het verleden veel feesten en partijen naar Hoornaar en Giessenburg zijn verschoven is
volgens Wim niet waar. Bij overname van de Hoeksteen door de Tilgroep was de financiële
situatie zeer slecht. De Tilgroep heeft dit heel veel verbeterd. De Hoeksteen is nu nog wel
verliesgevend, maar veel minder.
De opdracht van de gemeente is altijd geweest: faciliteren en niet organiseren.
Wim twijfelt er aan of exploitatie van de Hoeksteen in het huidige model haalbaar is.

Het gesprek had een erg verdedigende toon. Er kwamen veel argumenten over waarom
dingen niet kunnen. Gemist werd het denken in mogelijkheden en kansen. Er werd een
gebrek aan ondernemerschap is geconstateerd.
In de gesprekken die gevoerd gaan worden met de verenigingen over tijdelijke huisvesting
zal gevraagd worden naar specifieke wensen, kansen en vragen m.b.t de toekomstige
exploitatie. In het najaar wordt de Tilgroep dan uitgenodigd in een Dorpsberaad + overleg
om zaken verder te bespreken.
4. TIJDELIJKE HUISVESTING VERENIGINGEN
Annemieke, Mariska en Sjanie gaan vanuit de gemeente en het Dorpsberaad in gesprek met
vertegenwoordigers van de verenigingen die de Hoeksteen gebruiken om te voorzien in
tijdelijke huisvesting voor de periode van de sloop en bouw van het nieuwe MFC.
5. BEZOEK OMGEVINGSVISIE
Dit was een zeer geslaagd bezoek. We hebben alle punten goed kunnen belichten. Dankzij
Ton staan we weer zeer positief op de kaart, want door dit bezoek hebben we veel en vooral
een goede indruk achter gelaten als Dorpsberaad!
Ton en Agnes gaan dit traject samen verder vervolgen.
Er is veel onduidelijkheid over de procedure over de afrit A27 en het nieuwe bedrijfsterrein
Gorinchem Noord.
In het overleg van 16 juni komt Koen Nederlof een toelichting geven op het totale
bestemmingsplan.
6. WONEN EN WOONOMGEVING
Punten n.a.v. het DOP:
Er wordt op dit moment gewerkt aan een enquête over woonwensen. Die worden eerst
geïnventariseerd. Jeanette gaat in gesprek met Johan van den Dool om een beeld te krijgen
van plannen en mogelijkheden die er liggen in onze kern.
Annemieke geeft aan dat er een nieuwe regionale woonvisie ligt. Vroeger was het zo dat er
eerst werd gebouwd en dan verkocht. Nu kunnen mensen zelf initiatieven nemen die door
de gemeente niet zomaar afgewezen kunnen worden. Niet alles kan en mag maar er is wel
veel meer mogelijk. Bijvoorbeeld een woning splitsen, woning aanpassen bijbouwen voor
mantelzorg, gezamenlijke bouwen enz. Op termijn ook in gesprek met Kleurrijk wonen over
hun visie en ideeën.
Via de omgevingsvisie wordt gekeken of en hoe inwoners een rol kunnen spelen bij het
onderhoud van groen en speelvoorzieningen.
Door onszelf wordt een opzoomerdag wordt georganiseerd in mei 2017.
7. AED
De app Hartveilig wordt volgende week actief.
Sjanie zal Ferry vragen of de gegevens die wij hebben van mensen die met de AED kunnen
werken door zijn gegeven.
8. KERNBEZOEK B & W

Het programma is: 13.45 verzamelen bij de Hoeksteen, met fiets omdat er beperkt ruimte is
op de brandweerwagen.
Opgeven bij Mariette als je aanwezig bent.
We vertrekken om 14.00 uur. Tussenstop bij Mariette thuis met petitfours met het logo van
het Dorpsberaad en wat te drinken.
Afsluiting op het zwembad. Bij mooi weer gaan we nog even het water in.
Agnes zorgt dat het zwembad op de hoogte is van onze komst en zorgt voor een parasol die
we schenken als dank voor de ontvangst.
9. ENQUETE HERINDELING GEMEENTE
We hebben een uitnodiging ontvangen voor de voorbespreking van de bewonersavonden
over de fusie, georganiseerd door de gemeente. Deze voor bespreking waarin de gemeente
om input voor de avonden vraagt is op 25 mei.
Niemand van de aanwezigen kan op 25 mei. Mariette stuurt een mail rond of er iemand
anders kan gaan.
Op 21 juni is de bewonersavond in het Bruisend Hart.
10. RONDVRAAG
Arjette: Vanuit de gemeente komen er op dit moment veel vragen aan de inwoners. Zoals de
fusie, Gorinchem Noord, A27, omgevingsvisie enz.
Gevaar is dat inwoners er moe van worden dat er steeds een beroep op hen gedaan wordt.
Een betere afstemming binnen de gemeente is gewenst om de inwoners niet te overvragen.
Arjette: MFC: Mensen uit het verenigingsleven geven aan dat er behoefte is aan informatie
over het vervolg van het traject MFC. Annemieke gaat komende week contact zoeken met de
besturen van de verenigingen om het vervolg te bespreken.
Ton: Is druk bezig met de begeleiding van nieuwe vluchtelingen die zich, in ieder geval
tijdelijk, in Hoogblokland hebben gevestigd.
Annemieke: is het wenselijk dat de dorps contact ambtenaar aanwezig is bij elk overleg. Zij
kan zich voorstellen dat er soms overleg gewenst is zonder de DCA.
Iedereen vindt het juist heel handig dat er altijd iemand bij is. Dat houdt de lijnen kort en
zorgt voor veel directe informatie.
Op het moment dat er zaken te bespreken zijn die we graag zonder DCA bespreken
schromen we niet om dit aan te geven.

