Notulen overleg Dorpsberaad Hoogblokland
Datum: 30 augustus 2017
Aanwezig: Ton, Ferry, Channah, Mariska, Ronald, André, Agnes, Laura,
Afwezig: Arjette, Mariette, Annemieke, Tineke, Jan, Jeanette

1. Opening
2. Gast Arie van de Berg
Arie geeft aan dat de speeltuin achter het zwembad volgend jaar op de planning staat voor groot
onderhoud. We wisselen ideeën uit en te bespreken wat de wensen zijn. Er is zeker draagvlak om te
kijken naar alle mogelijkheden. We kunnen er ook voor kiezen om de speeltoestellen te vervangen
en alles bij het oude te laten. Maar nu is de kans om het allemaal eens kritisch te kijken en de kansen
die er zijn te benutten.
Ferry is de contactpersoon hiervoor. Arie koppelt terug via de mail en Ferry agendeert zo nodig.
Vanuit de bewoners is er een vraag gekomen of en hoe het mogelijk is om een wandelpad rondom
het dorp te realiseren. Een voorbeeld hiervan is het Binnenstebuiten pad in Hoornaar.
Arie geeft aan dat dit niet zomaar gerealiseerd kan worden door de gemeente. In andere kernen is
dit niet door de gemeente gefinancierd.
Als bewoners dit echt willen is het belangrijk om draagvlak te creëren en met een doorgerekend plan
te komen. Hoe lager de kosten hoe reëler de kans.
Ton gaat op onderzoek om te kijken waar er mogelijkheden zijn en van wie de grond is waar een evt
pad overheen zou moeten. Daar komt hij op terug .
Ton maakt een opmerking over een sloot bij de onderweg die erg onveilig is voor kinderen. Arie gaat
de situatie bekijken maar geeft op voorhand aan zeer terughoudend te zijn met het plaatsen van
hekken.
Andre vraagt aandacht voor de Japanse duizendknoop. Dit is een plant die grote schade kan
aanrichten door zijn sterke snelgroeiende wortels. Op de Dorpsweg groeit dat in de berm. Omdat dit
buiten de bebouwde kom is dit een taak voor het waterschap, geeft Arie aan. Hij zal mensen die daar
wonen wel attent maken op het bestaan van en de gevolgen van deze plant, en aangeven aan het
waterschap dat de plant daar groeit.

2. Notulen vorig overleg
Verzoek aan Mariette om het praatpapier aan te passen naar de afspraken die we hebben gemaakt.
In de taakverdeling is sociale cohesie en voorzieningen samengevoegd. Dit is niet de bedoeling.
Notulen worden vastgesteld.

3. Stand van zaken MFC
De punten van Annemieke zijn gemaild. Er is aangedrongen op duidelijkheid omtrent de datum van
verhuizing, omdat er veel onrust is in het dorp. Zo snel dit kan communiceert de gemeente hierover
naar alle gebruikers.
Vanuit de projectgroep leden van de Tilgroep en het Dorpsberaad is de wens geuit om de houten
vloer van de Hoeksteen mee te nemen naar het nieuwe MFC. Mariska en Sjanie gaan een gesprek
aan met de mensen van de Tilgroep om te bespreken wat er nog meer voor wensen zijn voor de
toekomst en wat de Tilgroep bereid is te investeren. Aansluitend kunnen we vanuit het Dorpsberaad
bepalen of en zo ja waarvoor wij budget ter beschikking willen en kunnen stellen.
Tip: ons budget moet op zijn voor 1 januari 2018. Mogelijk kunnen wij dingen voor het MFC voor
financieren en dit later van de Tilgroep terug vorderen.
Zo zijn onze gelden veilig gesteld.
Wie gaat meedoen aan de werkgroep speelplein scholen? Sjanie vraagt Arjette of Jeanette

4. Burendag
We verzorgen als daar behoefte is, een lunch bij het zwembad. Volgend jaar april agenderen we
burendag 2018 om te kijken of we gezamenlijk met de buurtverenigingen wat in het hele dorp
organiseren. Dit omdat ons laatste jaar is als gemeente Giessenlanden.

5. Verslag bijeenkomst Dorpsberaden Giessenlanden/Molenwaard
Ferry is naar deze bijeenkomst geweest. Er is een groot verschil in werkwijzen binnen de
verschillende gemeenten. De Dorpsberaden van Molenwaard krijgen veel minder budget en zijn erg
druk bezig met het werven van fondsen.
Hoe hier in de toekomst mee om wordt gegaan is nog niet duidelijk. Het is niet de bedoeling om tot
een uniforme werkwijze van de dorpsberaden te komen.
Ieder doet het op een manier die bij het Dorp past.
15 november is er een meet en greet xl om alle Dorpsberaden, de colleges en alle betrokkenen bij
elkaar te brengen. Het slagen van zo’n bijeenkomst wordt mede bepaalt door een goede agenda!

6. Taakverdeling en vacatures Dorpsberaad bespreken
Taakverdeling wordt doorgeschoven naar het volgende overleg.
Mariette vertrekt vanuit het Dorpsberaad, er is een vacature als voorzitter.
We moeten gaan werven . Iedereen denkt na over wie er benaderd kan worden om lid te worden.
In het volgend overleg komen we hierop terug.
De pr krijgt ondersteuning van Monique de Bruin en evt van Jordy van Goolen.
Er is een vacature voor secretaris. Sjanie blijft het zo lang nog doen.

7. Financiën
Er is een groot budget over aan het einde van 2018. Het is belangrijk dat we hier een goede invulling
aan geven.
Extra: burendag 2018 en het gesprek aangaan met de Tilgroep zoals hierboven geschreven.
op het agenda van 26 september.

8. Dorpskamer
Er hebben zich 3 vrijwilligers aangemeld en er is contact geweest met de vrouwen van nu. Er is
volgende week een bijeenkomst van mensen die zich hebben aangemeld, om te kijken hoe er een
start gemaakt kan worden.

9. rondvraag
Datum voor ons jaarlijkse uitje plannen in het volgend overleg.

