Notulen overleg d.d. 16 oktober 2014
Aanwezig: Mariette, Jeanette, Channah, Herman, Jacco, Mariska, Ronald, Erik, Ton , Marijke
Afwezig: Silvia, Shanta, Jan,
Bespreken verkeerssituatie Dorpsweg, Vlietstraat
Gasten Joop van Montfoort en Arie Huisman.
Zij beantwoorden onze vragen over de aan te leggen punaises op de Dorpsweg en de voorgenomen
herindeling van de Vlietstraat
GVVP: alle maatregelen die nu getroffen worden vallen binnen het GVVP en zijn dus zo afgestemd
dat de politie kan en wil handhaven. Dit kan de gemeente niet afdwingen dat de politie gaat
handhaven.
Politie heeft in ieder geval geen excuus om niet te handhaven omdat de verkeerssituatie voldoet aan
de voorwaarden.
Als de verkeerssituatie is aangepast kunnen we via Annemieke Korevaar, onze verbindingsambtenaar
een verkeerstelling aanvragen. Daarmee kan aangetoond worden of en waar er problemen zijn.
Daarmee kan naar de politie gegaan worden om handhaving af te dwingen.
Er is een plan om de Vlietstraat een woonerf te maken. Hiermee vervalt de verkeer van rechts
situatie t.o.v. de Dorpsweg.
Het dorpsberaad (Mariska?) gaat inventariseren wat de bewoners van de Vlietstraat willen. Naar
aanleiding hiervan brengt het Dorpsberaad een advies uit naar Joop en Arie. Zij zullen dit advies
serieus meenemen in de afwegingen.
Joop zorgt dat gegevens over de verkeerstromen en snelheden bij Sjanie komen.
Meten is weten.
Beemdweg wordt een gelijkwaardige kruissing. Hier zijn niet alle leden van het dorpsbelang het mee
eens.
Met name omdat het sluipverkeer hier baat bij heeft en omdat het verkeer op de Dorpsweg gaat
stropen.
Doel van deze maatregel is om de snelheid op de Dorpsweg omlaag te krijgen.
Conclusie: maatregel wordt genomen en geëvalueerd.
Over de verkeerssituatie Gorinchem Noord komt Joop in het voorjaar 2015 een voorlichting geven.
(niet op dinsdag)
Notulen vorig overleg
Berkenoverlast: brief terug ontvangen
Brief uitnodigen kerngroep: geen reactie
Onder het kopje pr staat dat alleen de voorzitter alleen namens het dorpsberaad naar buiten
communiceert.
Dit geld voor officiële communicatie en niet voor iedere letter die op de website of Facebook komt.
Na deze opmerking worden de notulen goedgekeurd.
Financiën
We hebben 7500 euro gekregen voor het lopend jaar.
Moet dit jaar gebruikt worden anders vervalt het behalve als we een project aangeven.
Er is nu nog 7000,- over.
Idee: om de vergaderkosten van de Hoeksteen voor 2015 alvast in december te voldoen. Mariska
informeert naar de mogelijkheden.

AED: Vanuit het dorp, en vanuit het oudercomité is de vraag gekomen om een AED op te hangen in
het dorp. De huisarts Peter de Vries heeft te kennen gegeven dat hij wel zo’n AED heeft en die ter
beschikking wil stellen. . Er moet echter een hufterproof kast omheen om vernieling te voorkomen.
Die zou door het Dorpsberaad gefinancierd kunnen worden.
Marijke gaat bij Peter informeren en gaat op zoek naar een kast.
Mariette en Mariska maken na het overleg over het DOP een begroting voor het volgende jaar.
Infoavond A27
Mariska vertelt over de plannen
Dit roept allerlei vragen, uitdagingen, bezwaren en aandachtspunten op.
Joop komt de plannen in het nieuwe jaar toelichten. Dan hebben we de mogelijkheid om dit
uitgebreid met deze deskundige te bespreken.
Werkgroep pr
De werkgroep heeft ideeën geformuleerd.
Besluiten:
Het Dorpsberaad krijgt een eigen website.
Het Dorpsberaad laat een website bouwen in nauwe samenwerking met de werkgroep pr.
De werkgroep benaderd externe deskundigen uit het dorp voor een offerte.
Wat komt er op de website:
Leden met foto naam en aandachtsgebied
Vergaderdate en tijdstip
Notulen erop na vaststelling.
DOP,
Reglement
Nieuws van het Dorpsberaad
Archief
Links naar verenigingen en clubs
Contactformulier
Iedereen kan content aanleveren bij de werkgroep pr en die zorgt dat het op de site komt.
Multi functioneel centrum
Mariette en Sjanie zijn geïnterviewd in aanloop naar de kick-off
Alle punten die vanuit het overleg van het dorpsberaad naar voren zijn gekomen zijn benoemd in dit
interview.
Terugkoppeling van deze interviews komt als iedereen geïnterviewd is.
Kick-off
Ics adviesburo heeft als taak een programma van eisen op te stellen voor het toekomstig MFC.
Doel vanuit de gemeente: kostenbesparing 15%
Op de kick-off meeting waren vertegenwoordigd de grootgebruikers.
Er is gezocht naar wat er gezamenlijk gedaan kan worden.
Alle betrokken willen graag dat er een MFC komt.
Middels een opdracht is gekeken hoe gebruikers denken over gezamenlijk gebruik van de
verschillende ruimtes.
We verwachten binnenkort een verslag van deze bijeenkomst met daarin het vervolgtraject.
Rondvraag
Taakverdeling: wordt gemaakt na het vaststellen van het DOP.
Glasvezel Giessenlandennet: Inschrijven is onduidelijk.
Er wordt veel informatie verstrekt, maar dat komt niet over.

Het Dorpsberaad gaat een signaal afgeven: Wij zijn voor de komst van het glasvezelnetwerk. De
manier van communiceren vanuit de stichting werkt onvoldoende. Informatie is veel en onduidelijk.
Mensen willen niet meteen inschrijven en een verplichting aan gaan. Het zou fijn zijn als daar een
stap tussen kan komen. Jacco koppelt dit terug naar de stichting.
Ton: inventarisatie maken van alle clubs en verenigingen van het dorp voor op de website. Dit is te
vinden in de gemeentegids.
Channah: Workshop persberichten schrijven. Was informatief. Channah is attent gemaakt op het
vrijwilligers informatiepunt. Misschien nog eens handig voor ons.
Sjanie: Verbindingsambtenaar wil graag kennis komen maken. Sjanie nodigt haar uit voor het
komende overleg. 12 november 19.30 uur

