Notulen overleg Dorpsberaad
Datum: 18 februari 2015
Tijd: 19.30 – 22.30 uur
Aanwezig: Mariette, Jan, Annemieke, Jacco, Ton, Ferry, Jeanette, Channah, Herman, Mariska, Sjanie,
Shanta.
Publieke tribune: Harry Bakker tot 20.45
Afwezig: Ronald

Notulen vorig overleg

1.
26 maart is er een reguliere vergadering, 2 april bewonersavond.
Charlotte regelt het briefpapier niet langer. Shanta gaat dit op zich nemen.
Vastgesteld na deze aanvullingen.

DOP

2.
Herman heeft na overleg met Ton en Jan stukken herschreven en aangepast.
Shanta stuurt het logo rond dan kan het gebruikt worden.
Er vindt een discussie plaats over het DOP en aanpassingen worden door Herman
meegenomen. Herman past het DOP aan en stuurt dit rond. Iedereen heeft dan nog een
week om opmerkingen en aanvullingen toesturen. Herman maakt dan een definitieve
concept DOP dat gebruikt gaat worden voor de bewonersavond van 2 april.
Thema’s worden verdeeld:
Wonen en woonomgeving: Jeanette
Natuur en duurzaamheid: Ton
Verkeer en veiligheid: Jacco en Ronald
Voorzieningen: Jacco en Ferry
Sociale cohesie: Herman en Channah
Al eerder toegewezen aandachtsgebieden:
MFC: Mariska en Sjanie
PR: Herman, Shanta en Channah
Glasvezel: Jacco

Bewonersavond:
Aanvang: 20.00 uur – 22.00.
De werkgroep maakt een concreet programma voor deze avond.
Shanta maakt een flyer en zorgt ervoor dat deze voor 14 maart in een oplage van 750 stuks
bij Jacco komen te liggen samen met 30 posters om op te hangen.
Flyeren tussen 14 en 17 maart. Ophalen bij Jacco.

P.R.

3.
Communicatie met Charlotte loopt traag. Shanta heeft daarom zelf het ontwerp voor de
website en het briefhoofd gemaakt. Vervolgens bouwt Charlotte de website verder op.

Interne kascontrole

4.
Mariska deelt de stukken rond en licht deze toe. We controleren de stukken en geven
akkoord voor het jaar 2014.

Afscheid Erik

5.
Namens het dorpsberaad brengen we een bosje bloemen bij Erik als dank voor de inzet.

En voor Marijke wordt ook een bloemetje geregeld.
Mariska regelt dit.
Er zijn twee vacatures ontstaan door het vertrek van Silvia en Erik.
Vacature komt alvast op facebook. Shanta zorgt hiervoor. Daarna werven op de
bewonersavond en dan evt. nog mensen persoonlijk benaderd.

Vaststellen reglement

6.
Het reglement wordt vastgesteld, met dank aan Herman.

Annemieke Korevaar

7.
Stelt zich voor als verbindingsambtenaar van de gemeente Giessenlanden. Zij is ook project
begeleider bij de gemeente Giessenlanden.
Het is de bedoeling dat Annemieke het aanspreekpunt wordt voor het Dorpsberaad naar de
gemeente, als wij de weg naar de contacten niet weten, of als contacten niet makkelijk
verlopen. Tot en met het overleg van april zal Annemieke aanwezig zijn bij het overleg om
elkaar beter te leren kennen. Daarna zal zij op aanvraag en/of een aantal keren per jaar het
overleg bijwonen. Het is de bedoeling dat de lijnen kort zijn. Telefonisch contact is altijd
mogelijk.

AED

8.
Het is Ferry nog niet gelukt om contact te krijgen met Peter de Vries. Dat gaat hij deze week
realiseren. Wordt vervolgd.
9.

Boomkransen
Als het Dorpsberaad twee boomkransen regelt, geeft Arie van den Berg medewerking om
bij de twee bomen bij de wegversmalling te plaatsen. Ferry zorgt dat er twee identieke
gietijzeren boomkransen en zorgt dat de Bloklandse paal deze plaats.

10.

Vijfjesactie
Komt op 22 april op het agenda. Jan levert info aan.

11.

Windmolens Gorinchem
De gemeente Gorinchem is van plan om op de windmolens te gaan plaatsen op de
scheiding gemeente Gorinchem/Hoogblokland.
Dat is vlak bij de kern. Het is nu de kans om hierover in overleg te gaan met de gemeente
Giessenlanden omdat er nu gesprekken plaatsvinden tussen de gemeente Giessenlanden
en de gemeente Gorinchem over de aansluiting met de A 27.
Harmen Akkerman wordt uitgenodigd in het overleg van26 maart of 22 april, om hierover
van gedachten te wisselen. Als Harmen niet kan, vraagt Annemieke aan de betrokken
ambtenaar wat de huidige stand van zaken is en koppelt dat terug in het overleg.

12.

Rondvraag
Brief Vlietstraat: Wordt huis aan huis bezorgd, in de Vlietstraat door Mariska.
Herman: Als de PR commissie stukjes voor de website aangeleverd wil hebben geven ze
dit aan bij het DB.
Jan: tip: gezamenlijke dropbox voor logo enz.

