NOTULEN DORPSBERAAD HOOGBLOKLAND D.D. 22 SEPTEMBER 2015
AANWEZIG: Mariette, Mariska, Sjanie, Agnes, Arjettte, Jacco, Channah, Tineke van
Poortvliet contactambtenaar gemeente Giessenlanden, Ronald, Shanta, Annemieke, Ferry,
Jan, Wies Bronkhorst verbinder in opleiding, Harmen Akkerman wethouder, Dick Rumpt,
Ron Oosterven ambtenaren en Arjen Rijsdijk wethouder van de Gemeente Gorinchem
AFWEZIG: Ton. Jeanette
1. Notulen vorig overleg
Op 11 mei 2016 burendag op het agenda.
Notulen goedgekeurd.
2. Windmolens Gorinchem
Dhr. Rijsdijk wethouder van Gorinchem is aanwezig. Samen met Dhr. Dick Rumpff
beleidsontwikkelaar bij de gemeente Gorinchem en Ron Oosterven projectleider Gorinchem
noord.
Dick presenteert de plannen aan de hand van een powerpoint. Deze wordt toegevoegd aan
de notulen.
Als alle onderzoeken zijn afgerond komen de heren uit Gorinchem opnieuw in ons overleg
(dec 2015/jan 2016) om de resultaten toe te lichten. Zij en wethouder Akkerman verlaten na
dit punt het overleg.
3. Groen op het erf/ Gijsbert Pelikaan.
Gaat in gesprek met Ton de portefeuille houder. Komt terug op het agenda.
Zwembad: Initiatief ligt bij het zwembad. Flyeractie is aanstaande volgens Shanta.
Nieuw mailadres Gijsbert: gcpellikaan@gmail.com
4. Werkgroep pr
Is druk geweest met het afronden van het DOP en de aandacht in de media daarvoor.
Complimenten hiervoor.
5. Aandachtgebieden
Het is het streven om voor ieder aandachtsgebied twee mensen te hebben die
aanspreekpunt zijn.
Arjette gaat bedenken of zij wonen en woonomgeving of natuur en duurzaamheid als
aandachtsgebied wil. Beiden hebben 1 persoon als aandachtsgebied. Als Arjette gekozen
heeft kijken we of er nog iemand is die het overige aandachtsgebied erbij wil doen.
6. actie centrumplein Hoogblokland
Er is contact geweest met de gemeente. De bankjes en de leilinden komen er in ieder geval.
Mogelijk tegelijk met wat meer dingen die door de gemeente gefinancierd worden uit de pot
duurzame buitenruimten. Eind september is er weer contact tussen Jeanette en de
betrokkenen bij de gemeente. Als er dan nog niets duidelijk is gaan we ons plan in werking
zetten omdat het budget hiervoor dit jaar nog gebruikt moet worden.
Nadenken over plannen en de bijbehorende uitgaven volgend jaar. De begroting komt in het
volgende overleg op de agenda.
7. AED
De AED hangt er in een vandalisme bestendige kast met code.

Code is bekend bij: het rode kruis/Radboud ziekenhuis/ de til/Marrie die er naast woont en bij
(bij Ferry bekende) verpleegkundigen die in het dorp wonen. Ook is de kast nog aangemeld
bij twee andere sites die nog niet operationeel zijn, maar dat wel binnenkort worden.
Shanta zet op de website en de facebookpagina een oproep aan de inwoners van
Hoogblokland. Degenen die een AED mogen en kunnen bedienen om zich te melden. Zij
kunnen dan ook de code krijgen. Daarna gaan we kijken of er voldoende mensen zijn die de
AED kunnen bedienen of dat we nog verdere actie moeten ondernemen.
Ferry levert een foto aan de pr mensen van hem en Peter de Vries bij de AED. Pr zorgt voor
een stukje in de krant.
8. T-tjes t.b.v. parkeren.
Deze vraag komt uit de Pinksterbloemstraat.
De betrokken verkeersdeskundige is hiermee bezig. Hij merkt op dat de voorkeur binnen de
gemeente uitgaat naar parkeerstroken en niet naar T-jes omdat dit niet de gewenste
parkeerruimte oplevert. Verdere terugkoppeling volgt.
9. Avond over ontsluiting A27
Druk bezochte avond, met heel veel informatie.
Op de website: de tekeningen van de varianten, met een verwijzing naar het volledige
rapport.
Shanta zorgt hiervoor.
We nemen als dorpsberaad geen standpunt in, omdat we niet voor de gehele bevolking van
Hoogblokland kunnen spreken.
Daarom zorgen voor info zodat iedereen individueel kan reageren die dat wenst.
10. Vuilcontainers Vlietstraat
Er is vanuit de gemeente contact geweest met Dhr Kortlever, de schrijver van de mail.
Vanuit de gemeente is aangegeven dat dit gemeld moet worden bij Waardlanden
Argumenten zijn: Te dicht bij de woning, gasaansluiting onder de weg, veiligheid m.b.t. de
locatie, doorstroming van verkeer in de Vlietstraat.
Geadviseerd wordt om zoveel mogelijk individuele klachten m.b.t. deze locatie bij
Waardlanden neer te leggen, zodat zij merken dat dit door veel bewoners gedragen wordt.
Sjanie stuurt namens het Dorpsberaad een mail naar Waardlanden om ze te wijzen op de
onvrede van de bewoners met het verzoek hier serieus op in te gaan. Daarnaast zal ze
aangeven dat de manier van communiceren niet geheel naar wens is omdat er een
tweezijdig a4-tje is verstuurd met info over afvalscheiding, waarin te kort en onopvallend is
aangegeven dat bewoners voor 5 oktober bezwaar moeten maken.
Shanta zet de informatie op facebook en de website om mensen erop te wijzen, dat als ze dit
willen ze nog bezwaar kunnen maken.
Annemieke heeft een mail ontvangen waarin Waardlanden mensen vraagt om ambassadeur
te worden van het VANG project. Een ieder is vrij om zich hiervoor op te geven. Vanuit het
Dorpsberaad vaardigen we niemand af.
11. LED verlichting
Er is door diverse bewoners aangegeven dat de lichtbeleving erg is veranderd sinds de
komst van de LED verlichting. Minder licht, donkere plekken tussen de lantaarns, zorgen om
verkeersveiligheid en sociale veiligheid.
Sjanie stuurt een mail naar de gemeente waarin ze dit signaal doorgeeft, met het verzoek of
er een onderzoek kan komen naar deze signalen.
12. Rondvraag
Annemieke: Ter info: Er gaat een brief uit naar de omwonenden van het Betonson terrein. Er
is een ontwikkelaar die het terrein op termijn gaat ontwikkelen. Precieze invulling is nog niet

bekend. De bedoeling is om op termijn de plannen steeds verder uit te rollen in een periode
van 20 jaar.
Van Uden terrein: saneringsplan lag in juni ter inzage bij de gemeente.
13. MFC
De contact ambtenaren wordt verzocht het overleg te verlaten. Mariska en Sjanie willen hen
door hun verhaal niet in een lastige positie brengen.
Mariska en Sjanie uiten hun zorgen over het verloop van het proces m.b.t. het tot stand
komen van het ontwerp van het nieuw te bouwen MFC. Het lijkt of verschillende belangen
door elkaar heen lopen en dat dit ten koste gaat van de gebruikerswensen en uitstraling van
het nieuwe gebouw.
Zij hebben hun zorgen kenbaar gemaakt bij Roosmarijn, de projectleider.
Afgesproken wordt dat Mariette, Mariska en Sjanie in gesprek gaan met wethouder Harmen
Akkerman om deze zorgen breed te delen.
Over de inhoudelijke zaken gaan zij op korte termijn een gesprek realiseren met de architect.
Dit gesprek was al wel toegezegd, maar zal zo mogelijk z.s.m. gepland worden.
Dit alles omdat het tekenproces erg snel gaat en voor 14 oktober alles aangeleverd moet zijn
voor het voorlopig ontwerp.

