Notulen overleg Dorpsberaad Hoogblokland
Donderdag 7 maart 2019
Aanwezig: Channâh, Gerrit, Ton, Jan, Mariska, Agnes, Sjanie
Afwezig: Arjette, André, Ronald, Jeanette (later)
Gast: Wethouder Lanser
1. Opening
Mariska opent de vergadering en heet iedereen welkom.
We beginnen met een voorstelronde voor onze gast.
Aandachtspunten die wij haar meegeven zijn: De voortgang van het CPO,
dit ligt bij de gemeente, de samenwerking met de verkeerssituatie op de
Dorpsweg, de verlichting van de fietspaden richting Gorinchem, dat we
een prachtig nieuw gebouw hebben gekregen en de zorgen om de kans
van slagen van de exploitatie door dtg.
Arie van den Berg wordt onze nieuwe verbinder. Bernardine Bolwijn is de
tweede aanspreekpunt voor Molenlanden Oost. Daarnaast worden er per
dorp ambtenaren als aanspreekpunt voor de diverse aandachtsgebieden
aangesteld. Wie dit zijn wordt binnenkort op de site van de gemeente
gezet.
2. Notulen vorig overleg
6 mei 2019 is de eerste schooldag van de scholen in het MFC.
Mariska overlegt met Annemieke over de verlichting in de Beugelzaal en
de foyer en vraagt meteen na hoe het staat met het mobiele podium.
Stickers op de glazen deuren tussen zaal en foyer.
Watertap punten mogelijk in de dorpskamer?
Naast de koffiemomenten in de dorpskamers en de aanwezigheid bij een
Dorpsberaadoverleg gaan de wethouders ook in gesprek met willekeurige
inwoners van de dorpen.
Dit is 100 waard. Soort pub quiz achtig. Als je een vraag weet met een
typisch weetje over ons dorp deze graag door mailen aan Jan.
Kombord Hoogblokland wat er mee te doen? Even over nadenken wat een
leuke plek is waar iedereen ervan kan genieten.
Bijeenkomst tegen eenzaamheid
Ton en Gerrit zijn daar geweest. Het was een voorstelling om meer
bewust en alert te zijn op eenzaamheid om je heen.
Was informatief maar er kwamen geen concrete handvatten uit om mee
aan de slag te gaan.
Channâh laat ansichtkaarten drukken. Deze krijgen bezoekers van de
Dorpskamer mee om aan andere mensen uit te delen als uitnodiging om
een keer mee te komen naar de Dorpskamer.

3. Duurzaamheid
Regionale actie: 2050 Alblasserwaard vrij van aardgas. Twee acties:
Regio’s moeten een plan maken om dit doel te halen. Ton is naar een
avond geweest om hierover te brainstormen.
gemeentelijke energie actie
Informatiemarkt energiebesparing. Je kunt informatie krijgen en afspraak
maken voor warmtescan en infrarood foto's en advies krijgen.
4. Opschoondag 23 maart
Alle ouders van de scholen krijgen via de kinderen een uitnodiging voor de
opschoondag. Van 10.00 tot 12.00 uur.
De bedoeling is om met zo veel mogelijk mensen de openbare ruimte in
en rondom Hoogblokland schoon te maken.
5. Werving bestuursleden Dorpsberaad en Dorpskamer
Dorpskamer
Gerrit heeft met Claas van Kuilenburg gesproken over de toekomst van de
Dorpskamer.
Zij hebben een mooi gesprek gehad waarin Claas goede ideeën naar voren
bracht. Gerrit gaat Claas nu benaderen of hij interesse heeft om
kartrekker te worden van de Dorpskamer.
Het is de bedoeling dat de Dorpskamer los van het Dorpsberaad komt te
staan. Dit moet een stichting worden die zelf voorziet in de financiën. De
kosten van de huur van de Dorpskamer wordt voorzien door de gemeente
maar op termijn moeten de andere kosten zelf voor zien worden. Het
kringloop in Arkel geeft hiervoor ook subsidies uit.
Dorpsberaad bestuursleden er worden diverse namen genoemd. Volgende
keer gaan we een lijst maken van alle kandidaten. We bespreken dan ook
wie ze gaat benaderen. Ton benaderd Ferry alvast of hij wil terugkeren.
6. Voortgang reanimatiecursus
Tine Lock neemt de organisatie van de reanimatiecursus over. Zij pakt dat
samen met Conny van Tussenbroek op.
Mogelijk kan het zwembad meteen aansluiten met hun vrijwilligers.
7. Terugkoppeling bijeenkomst 4 februari
Dit was een bijeenkomst met afgevaardigden van alle Dorpsberaden van
de nieuwe gemeente. Gesproken over verschil in werkwijze over
veranderde manier van opgeven van de kosten.
8. Rondvraag
Sjanie: wat komt er op het terrein van het toekomstige CPO? Ze zal deze
vraag bij Annemieke neerleggen.

Gerrit: Wil het voorzitterschap van Mariska overnemen als zij na dit
seizoen stopt.
Agnes: stuurt nog een app over het uitje en de keuze voor het menu.
9. Sluiting
Volgend overleg 8 april 2019 in het MFC

