Notulen overleg Dorpsberaad

Datum : 22 april 2015
Tijd

: 19.30 - 22.15 uur

Aanwezig: Jan, Annemieke, Ronald, Ferry, Jeannette, Ton, Mariëtte, Sjanie, Channâh,
Mariska, wethouder H. Akkerman (gedeelte van de avond)
Afwezig: Shanta, Herman, Jacco

Verslag vorig overleg 26 maart 2015
De notulen van het vorige overleg worden ongewijzigd goedgekeurd.

Interne zaken
Er is een gezamenlijk overleg met alle Dorps(be)raden Giessenlanden gepland
op wo. 20 mei a.s.
De gespreksonderwerpen moeten van tevoren worden gekozen, zodat deze goed kunnen
worden voorbereid. Jan koppelt vervolgens deze punten terug aan de Gemeente.
Van het rondgestuurde voorstel worden punten 2, 3 en 6 het meest genoemd als spelend
binnen ons Dorpsberaad:
Hoe zorg je er nu voor dat wij de grootste gemene deler van de meningen in het Dorp
verkondigen en waar houd onze taak op?
Er komt een brief op website met de mening van het Dorpsberaad.

Natuur op je erf
Op 13 maart jl. hebben wij een mail ontvangen van Gijsbert Pellikaan over het project Natuur
op je Erf. Inspanningen van Den Hâneker om de dorpen groener te krijgen en bijvoorbeeld
ruimte bieden aan vogels om te broeden.
Wij vragen ons af waar onze verantwoordelijkheden liggen? Moeten wij wel leider van het
groenteam in Hoogblokland worden? Wij spreken af om hem uit te nodigen in een volgend
overleg? Mariëtte nodigt Gijsbert Pellikaan uit voor 26 mei of 29 juni 2015.

Lopende projecten
Windmolens Gorinchem-Noord
Wethouder Akkerman meldt: De Gemeente Gorinchem had een bestemmingsplan bijna klaar
voor Gorinchem Noord. Deze is inmiddels afgeketst bij de Raad van State. Er moet nog een
nieuw bestemmingsplan komen. Er is een verplichting om tenminste 3 windmolens te
plaatsen. Deze komt voort uit eerdere afspraken. In de regio moet 40 megawatt aan
duurzame energie opgewekt worden.
De gemeente heeft over de windmolens op Gorinchem-Noord op dit moment nog geen
bestuurlijk oordeel.
Het Dorpsberaad meld: Nu zijn we alles nog vóór. Wij willen hier al in een vroeg stadium
over nadenken om proactie te kunnen reageren.
Het Dorpsberaad heeft hier eerder over gesproken. Hardop nee zeggen, zet ons buiten het
speelveld. We zouden graag vroegtijdig mee willen denken. Onze troef: De Gemeente
Giessenlanden zou de afrit Gorinchem-Noord mee kunnen nemen in de besluitvorming
inzake de windmolens.
Wethouder Akkerman verwoordt het standpunt van de Gemeente Giessenlanden op het
moment dat gesproken werd over de ontsluiting van de A27:
- Hoornaar mag niet verstopt raken als gevolg van de extra afrit.
- Het aanzicht vanuit Giessenlanden (Hoornaar / Hoogblokland) op Gorinchem-Noord.
Het Dorpsberaad maakt zich bezorgd over de plaatsing van de windmolens.
Wethouder Akkerman: Dit is een beslissing van Gemeente Gorinchem. Zij gaan vergunning
afgeven voor de windmolens. Alle betrokkenen kunnen dan bezwaar maken. Het maakt dan
niet uit of je inwoner bent van de gemeente Gorinchem of niet.
Wij zijn afhankelijk van de Gemeente Giessenlanden voor vroegtijdige informatievoorziening
aan het Dorpsberaad. Is dit ook geen goed onderwerp voor de gezamenlijke Dorpsberaden
bijeenkomst op 20 mei a.s.? Informeer bewoners vooraf over hoe je je invloed uit kunt
oefenen!
Afspraak met wethouder Akkerman dat hij op informele wijze alvast zijn collega in Gorinchem
benaderd en informeert naar de huidige status van de plannen. Hij informeert of wij aan de
voorkant al mee kunnen praten, zodat wij in de loop van het traject niet hard aan de handrem
hoeven te trekken.
Harmen Akkerman was zeer geïnteresseerd in de kennismaking. Hij zou graag een aantal
maal per jaar bij ons willen zitten om te weten wat er speelt. Hij spreekt de hoop uit dat wij
hem vooral ook weten te vinden bij de problemen waar wij tegenaan lopen. Daar waar wat
speelt: betrek hem er vooral ook bij. Rechtstreeks of via Annemieke Korevaar.
De vergadering wordt voortgezet met een voorstelronde van de Dorpsberaadleden aan
wethouder Akkerman.

Discussie in de kranten over de Dorpsberaden. Is hier al meer over bekend? Niemand heeft
nog gezegd dat het te duur is. Maar wel wordt gesproken over hoe het budget mag worden
uitgegeven. Waar is dit in de basis voor bedoeld? Dat debat wordt op dit moment in de
Gemeenteraad gevoerd en is morgenavond onderwerp van gesprek in de vergadering.
De beoogde vergroting van de Gemeente heeft ervoor gezorgd dat de oprichting van
Dorps(be)raden versneld is doorgevoerd. Kerngericht werken moet goed van de grond
gekregen worden, zodat we goed over kunnen gaan in één nieuwe grote gemeente.
De inschatting van wethouder Akkerman is dat morgen positief gestemd zal worden over
aanleg van glasvezel (plan B).

MFC
Mariska en Sjanie praten iedereen bij over de voortgang MFC. Het laatste overleg van het
projectteam heeft plaatsgevonden op 14 april jl. Er is toen gesproken over 2 onderwerpen:
welke ruimtes afzonderlijk nodig zijn en welke ruimtes kunnen worden gecombineerd en er is
een impressie gemaakt van het gewenste aanzicht van het MFC.
Wethouder Akkerman: MFC, een mooi plan. De manier waarop en de gezamenlijkheid
waarmee dit gebeurt, verdient het dat twee goedlopende scholen samen starten in één
nieuwe locatie. Er wordt voortdurend gehamerd op woningen. Dat kan in beperkte mate.
Vergis je niet, leefbaarheid creëer je niet door zomaar woningen bij te bouwen. In beperkte
mate is dit mogelijk. Plannen voor MFC zijn losgetrokken van woningbouw op de
vrijkomende locaties.
Ferry stelt nog 2 vragen aan de wethouder:
Wat heeft de gemeente nodig om ja te zeggen tegen de bouw?
Wethouder Akkerman meldt: er is al een beslissing genomen door de Gemeenteraad 'wij
vinden dit een goed plan'. Er is een voorbereidingsbudget toegekend. De Gemeenteraad
heeft er voldoende vertrouwen in dat partijen tot één gemeenschappelijk plan komen. Er
moet een plan komen (zo gedetailleerd mogelijk) zodat er door de Gemeenteraad 'ja' op
gezegd kan worden. De wethouder heeft er heel veel vertrouwen in.
Wil de gemeente nog invloed uitoefenen op het uiterlijk van het MFC?
Dat is aan de leden van de stuurgroep en het projectteam wat hiervoor samengesteld is.

AED
Het idee was dat het Dorpsberaad een AED wilde plaatsen bij/buiten de huisartsenpost.
Afgesproken is dat het Dorpsberaad de hufterproof en verwarmde buitenkast betaalt.
Huisarts Peter de Vries levert de AED.
Voor wat betreft de alarmering bij calamiteiten:
Ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid heeft een proef gedaan met aangemelde AED's
(Hartslag Nu). Getrainde AED'ers binnen een afstand van 1.000 meter worden automatisch
gewaarschuwd bij een calamiteit. De locatie van de AED en de code van de kast wordt dan
aan hen gemeld.
AED 4 you van het Radboud Ziekenhuis Nijmegen is een soortgelijke aanbieder.
Wij spreken af ons bij beiden aan te sluiten. Ferry stelt concept brief op aan Peter de Vries.
Mariëtte zal deze redigeren en verzenden aan Peter de Vries.

Boomroosters
Arie van den Berg van de Gemeente zou al contact gehad hebben met Jacco over de
invulling hiervan. Het zou zijn geregeld.
Annemieke Korevaar heeft morgen contact met Arie van den Berg om hiernaar te
informeren.
Ferry heeft volgende week contact met Jacco om naar de stand van zaken te vragen.

Vijfjesactie vervolg
De werkgroep gaat bestaan uit: Mariëtte, Sjanie, Jeannette en Shanta.
Jan geeft aan dat hij de achtergrondinformatie van Arkel zo op kan roepen. De daar gestelde
vragen en problemen waartegen zij aan zijn gelopen kunnen wij daarmee voorkomen.

Evaluatie bewonersavond 2 april jl.
De factuur van de Tilgroep is besproken en deze klopt. Mariska keurt de factuur goed en
zorgt voor betaling door de Gemeente.
Het thema sprak de bewoners enorm aan. We hebben veel mensen getrokken.
Er zijn 85 adresstickers op de luchtfoto geplakt.
De besproken onderwerpen tijdens de tweede helft van de bijeenkomst:

Wat moet er nog in het DOP meegenomen worden?
- voorzieningen & sociale cohesie
Een vraag die overblijft is de dorpswinkel, van en door de dorpsbewoners. Wie heeft die
vraag gesteld? Misschien is diegene wel een goede kartrekker. Ook navragen bij Herman.
Zwembad – Sjanie nodigt een bestuursvertegenwoordiging uit bij een eerstvolgende
vergadering
- natuur & duurzaamheid
De kliko. Jan vraagt bij Waardlanden na wanneer de uitrol in Hoogblokland gepland staat.
Wij informeren het dorp alleen over dit punt en nemen geen standpunt in.
De A27 vragen nemen we mee in het overleg/informatievoorziening naar de gemeente.
Meer bomen. Nog opnemen in het DOP (geluid, fijnstof, zicht).
Natuurgebied. Ons zegt dit onderwerp niets. Annemieke vraagt de status hierover na bij de
Gemeente.
- verkeer & veiligheid
Mariska en Jeannette vragen de Vlietstraat vraag na m.b.t. terugkoppeling enquête.
Aanzicht Beemdweg/Dorpsweg nu niet opnemen in het DOP.
20 mei met onze Arkelse Dorpsberaders de wegversmalling bij Betonson bespreken. Kan
deze worden opgeschoven richting Arkel? Je hebt voorrang omdat je van rechts komt, maar
er is maar parkeerruimte voor één auto.
In het DOP staat al dat het Van Uden terrein een prachtige locatie is voor nieuwbouw. Wij
breiden dit punt uit met het uitspreken van onze zorgen richting de Gemeente over de
vervuilde grond.
MFC. Hier wordt al veel aandacht aan besteed. Besloten wordt om het DOP niet verder
uitbreiden op dit punt.
- wonen & woonomgeving
Het aangezicht van de huurwoningen van Kleurrijk Wonen onder de aandacht brengen.
Op het toewijzen van woningen kunnen wij geen enkele invloed uitoefenen.
Onderzoek stimuleren naar de woonbehoefte in het dorp. Want zijn dit nu starterswoningen,
moderne bejaardenwoningen met/zonder zorg of twee-onder-één kappers?
De grote speeltuin (achter het zwembad). Annemieke koppelt terug wat de afspraken zijn
binnen de gemeente over onderhoud. Wordt er nog iets van de dorpsbewoners verlangd?
Parkeren in traject MFC. Wordt al meegenomen in het maken van de plannen.

Annemieke vraagt naar de uitbreidingsplannen aan de Beemdweg (om de bewoner van het
Mijntjeserf 9 te kunnen informeren).
Hondenpoepzakjes: is al een verplichting. Er wordt waarschijnlijk niet op gehandhaafd.
Rommel Jan Versluis. Annemieke brengt dit nog weer onder de aandacht bij de gemeente.
Vraag van Sjanie: Wat doen we met de mensen die zich op 2 april spontaan hebben
aangemeld voor het Dorpsberaad?
Ton vraagt Ariette Veenvliet en Sjanie benadert Agnes Boom met een uitnodiging voor 26
mei.

Website
Channâh maakt een verslag van de bewonersavond. Zij weet niet zeker of dit verslag er al
op staat. Channâh overlegt dit met Shanta.
Sjanie gaat de mailbox uitlezen. Antwoorden worden via het centrale e-mailadres verzonden.
Aanleveren aan Sjanie. Zij zorgt hier dan voor.

Rondvraag
Ferry. Speeltuin. Eventueel geld beschikbaar stellen door Dorpsberaad?
Ton mist ruimte voor zzp'ers/ontvangst in MFC.
Antwoord Sjanie/Mariska is in voorzien: servicepunt.
De afspraak wordt gemaakt dat het DOP op basis hiervan wordt aangepast.
Volgende vergadering klaar.
Let op: Tijdens de volgende vergadering moeten de agendadata voor de tweede helft van dit
jaar worden gepland.

