MFC HOOGBLOKLAND
EN SCHOOLPLEIN
Het kan u niet zijn ontgaan! Er staat inmiddels,
een binnenkort afgerond, spiksplinternieuw
multifunctioneel centrum in Hoogblokland.
De installaties in het gebouw werken inmiddels in de testfase,
de verwarming is aan en in de donkere ochtenduren kunt u de
verlichting al zien branden. Eind van het jaar zal de aannemer
het MFC opleveren aan de gemeente. Daarna kan er gestart
worden met de afwerking en inrichting van het interieur van
het dorpshuis, de scholen en de kinderopvang. Het dorpshuis
zal rond week 8/9 beschikbaar zijn voor de gebruikers. Zodra
zij hun intrek hebben genomen, wordt het restant van de
oude OBS den Beemd gesloopt en kan er gestart worden
met de aanleg van het nieuwe schoolplein. De scholen zullen
na oplevering van het nieuwe schoolplein verhuizen naar de
nieuwe locatie.

Hoofdplein

BLOKLANDSE PRAAT #4

Voor de kerstperiode is de bouwplaats grotendeels ontruimd.
De bouwhekken zullen gedeeltelijk gehandhaafd blijven in
verband met de sloop van de oude OBS en de aanleg en
afronding van de bestrating, het schoolplein en het plein voor
het MFC.
Het ontwerp van het schoolplein is tot stand gekomen aan
de hand van de wensen van beide scholen, kinderopvang
en Dorpsberaad. Uiteraard is bij het ontwerp zoveel
mogelijk rekening gehouden met de opmerkingen die vanuit
omwonenden zijn geuit.
Kinderdagverblijf

Gekleurde hoek bij entree

Nog even en 2018 is weer ten einde. En niet
alleen het einde van 2018, maar ook het
einde van de gemeente Giessenlanden is in
zicht. Vanaf dat moment gaan we verder als
Molenlanden. Spannend? Dat zeker. Na vier
jaar Dorpsberaad konden we de weg naar de
gemeenteambtenaren goed vinden (en ook
andersom). Hoe zal de samenwerking straks
gaan lopen? Molenlanden is tenslotte een
heel stuk groter dan Giessenlanden. Toch
gaan wij het nieuwe jaar positief in.
Tijdens het politiek debat hebben we al kennis
gemaakt met diverse vertegenwoordigers van de
politieke partijen. En in de nieuwe gemeente blijven
er verbinders en komen er vakambtenaren die op hun
terrein het contact zijn voor een kern. Het kerngericht
werken heeft in Giessenlanden zijn vruchten al afgeworpen en zal in Molenlanden voortgezet worden.

Het nieuwe schoolplein (zie ontwerp) zal ook buiten de
schooltijden openbaar toegankelijk blijven.

WIST U DAT...
De vergaderingen van het Dorpsberaad openbaar
zijn? U bent van harte welkom om een vergadering
bij te wonen.

Het op zaterdag 23 maart 2019 weer landelijke
opschoondag is?
Nieuwe leden voor het Dorpsberaad welkom zijn?
De Dorpskamer ook uw hulp kan gebruiken?

IN DE VIER JAAR DAT HET
DORPSBERAAD ACTIEF IS
HEBBEN WE AL VEEL BEREIKT!
Het is nu van nog groter belang dat we Hoogblokland
op de kaart blijven zetten bij de gemeente; voelt u
zich betrokken bij uw dorp en wilt u zich hiervoor
inzetten op een bepaald gebied (voor kortere of
langere tijd), meldt u dan bij ons aan als lid.

In de vier jaar dat het Dorpsberaad actief is hebben
we al veel bereikt. Denk hierbij aan de herindeling
van de Vlietstraat, de AED, de Bloklandse Praat, de
Verenigingsavond en het watertappunt met picknicktafel
Dan zijn er de zaken waar we nog mee bezig zijn
zoals het MFC met de Dorpskamer, het parkeerprobleem in de Korenbloemstraat, speelplein
scholen en het CPO-project.
Het DorpOntwikkelingsPlan hebben
we na vier jaar opnieuw onder de
loep genomen. We hebben wat
punten af kunnen strepen, maar
het DOP blijft steeds in ontwikkeling.
Als we naar de onderwerpen kijken die
erin staan, dan hebben wij de komende
jaren nog voldoende werk voor de boeg.
Het nieuwe jaar gaan wij dan ook
weer enthousiast aan de slag.

Channâh Roijendijk-Hol

HET DORPSBERAAD WENST U FIJNE
FEESTDAGEN EN EEN MOOI 2019 TOE!

DORPSKAMER

Bijna een jaar is de Dorpskamer nu een feit. Tijd voor
een korte terugblik:
Op de donderdagochtenden zijn er onder het genot van een
kopje koffie, verhalen over vroeger en nu. We zijn benieuwd
naar meer verhalen, dus kom ook eens langs en ontmoet
bekende en onbekende mensen uit ons dorp.
Er waren informatieve avonden over het beroep van Baakster
en over een reis naar Ghana.

CPO WORDT STEEDS
MEER CONCREET!

Wat in het voorjaar gestart is met een
informatieavond voor geïnteresseerden voor
woningbouw op CPO-basis in Hoogblokland,
heeft inmiddels geresulteerd in een groepje
personen die samen met een ervaren
bouwkundig adviseur willen onderzoeken of
men een eigen woning kan realiseren op de
locatie achter het nieuwe MFC.
Momenteel is de gemeente bezig met het afronden
van het kavelpaspoort (randvoorwaarden voor het
project), zodat de mogelijkheden op de locatie bepaald
kunnen worden.
U kunt zich nog steeds inschrijven voor dit project! Het
biedt u een unieke kans om een woning te realiseren
naar eigen wensen tegen een relatief gunstige prijs.
U kunt kiezen voor een zelf te ontwikkelen woning,
maar het realiseren van een standaard woning behoort
ook tot de mogelijkheden. Een ervaren bouwkundig
adviseur begeleidt u in dit proces.
Dus als u graag wilt (blijven) wonen in ons mooie dorp,
maar wel op zoek bent naar een andere woning, biedt
dit project volop mogelijkheden!
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie?
Dan kunt u zich aanmelden via:
info@dorpsberaadhoogblokland.nl

Tijdens verschillende knutselavonden was het heel gezellig
en zijn er mooie creaties gemaakt. Voor het nieuwe jaar zijn er
al weer plannen voor leuke workshops. Inwoners van Hoogblokland die een keer zelf een workshop willen geven, kunnen
altijd contact opnemen met een vrijwilliger van de Dorpskamer.

Het breicafé, een initiatief van een aantal dames die houden van
handwerken, zorgt iedere eerste dinsdag van de maand voor
een volle Dorpskamer.
Verder was er een geslaagde en goed bezochte verenigingsavond. Op een mooie zomeravond hebben alle verenigingen
zich gepresenteerd. Het was een hele leuke samenwerking
tussen Hoogbloklandse verenigingen.
In het komende jaar gaan we verhuizen naar het nieuwe MFC
met de Dorpskamer en alle verenigingsactiviteiten. Laten we
de samenwerking en gezelligheid die we hadden in ons tijdelijke
onderkomen, de oude OBS, voortzetten in ons mooie nieuwe
MFC. Heeft u initiatieven om dorpsgenoten bij elkaar te brengen
en van het MFC een echt centrum voor ons dorp te maken, waar
van alles te doen is, meld u dan bij ons aan!

Het werd een interessante en goedbezochte avond waarbij de
vertegenwoordigers van alle politieke partijen die aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november meededen, vertegenwoordigd
waren.
Bij het vaststellen van de onderwerpen voor het debat hadden we
in de voorbereiding o.a. gekeken naar het DOP van Hoogblokland
(terug te vinden op www.dorpsberaadhoogblokland.nl), de
diverse politieke programma’s en lopende ontwikkelingen in en om
Hoogblokland.

Ook op 1 november tijdens het politiek debat is dit
punt weer aangekaart. Cees de Jong van het CDA
heeft daarop het voorstel gedaan om tijdens een
Raadvergadering dit bij de Gemeenteraad kenbaar te
maken. Ronald Aalbertsen heeft vervolgens namens
het Dorpsberaad zijn bezorgdheid uitgesproken. In
geval van een calamiteit is de kans op dit moment
groot dat de brandweer of de ambulance grote moeite
zal hebben om ter plaatse te komen.
De gemeenteraad wil op een later tijdstip graag
nogmaals in gesprek gaan om te kijken wat dan de
mogelijkheden zijn. Natuurlijk houden wij u op de
hoogte als hier concreet nieuws over is.
Vanuit de beide scholen is er in een nieuwsbrief
ook aandacht aan besteed. Het verzoek is om de
kinderen het liefst per fiets of te voet naar de scholen
te brengen om zo de verkeersdruk rond de scholen
te ontlasten. Op het moment dat de nieuwe scholen
verhuisd zijn, zullen wij de verkeersveiligheid rondom
het MFC gezamenlijk blijven monitoren.

POLITIEK DEBAT

In de aanloopperiode naar de gemeenteraadsverkiezingen
is het Dorpsberaad door veel politieke partijen benaderd.
Om aan alle vragen van politieke partijen tegemoet te
komen én om te borgen dat we zelf politiek neutraal
blijven, heeft het Dorpsberaad Hoogblokland 1 november
jl. zelf een politiek debat georganiseerd. Op deze manier
werden alle politieke partijen in één keer voorzien van
de speerpunten uit ons DorpOntwikkelingsPlan (DOP)
en kregen zij precies hetzelfde podium richting de
Hoogbloklanders.

In de Bloklandse Praat #2 hebben wij er al
over geschreven; de parkeerproblematiek
in de Korenbloemstraat. Inmiddels zijn er al
diverse gesprekken tussen het Dorpsberaad
en de gemeente geweest om de problematiek
van het parkeren in de Korenbloemstraat
en rondom de scholen te bespreken. Deze
bijeenkomsten hebben helaas nog niet tot het
gewenste resultaat geleid.

En wat kunt u zelf doen?
Let er op waar u uw auto parkeert. Zet deze desnoods
iets verder weg en probeer in te schatten of uw auto
de route voor de hulpdiensten niet blokkeert.
Discussieleider was Mariëtte de Heide, voormalig voorzitter van het
Dorpsberaad Hoogblokland. Het programma bestond uit 2 delen.
In het eerste gedeelte kregen alle partijen 2 minuten de tijd om
zichzelf voor te stellen en hun eigen speerpunten voor de Gemeente
Molenlanden toe te lichten. Aansluitend kreeg één van de andere
partijen nog kort de mogelijkheid om hierop te reageren.
Het tweede gedeelte van de avond bood veel plaats voor debat én
betrokkenheid van de mensen in de zaal tijdens 7 ronden van debat
waarvoor 7 stellingen waren geformuleerd. Iedere vertegenwoordiger
kreeg kort de tijd om de visie van zijn politieke partij te geven op de
stelling. Het publiek werd vervolgens gevraagd naar hun mening door
een groene (eens) of rode (oneens) kaart op te steken. Vervolgens
gingen vertegenwoordigers van 2 andere politieke partijen het debat
aan over de stelling. Het publiek kreeg de mogelijkheid om vragen
te stellen. Na het debat en de vragenronde over de stelling werd het
publiek nogmaals gevraagd om middels de groene of rode kaart hun
mening te geven.
Na afloop van het debat is er in informele setting nog verder
nagepraat. We kijken met een goed gevoel op deze avond terug.

PARKEERPROBLEEM
KORENBLOEMSTRAAT

