HET KLEINE DORP
Het kleine dorp, het ligt zo mooi verscholen,
Op zand of veen, als lint gebouwd met kerk centraal.
Het leven was er ooit zo overzichtelijk.
Je kende iedereen, wist waar de één z’n steven wende,
De ander vandaan kwam en wat of dat ie deed.
Dat kleine dorp ligt nog zo mooi verscholen,
Maar ’ t landschap is het, dat heel anders werd:
De tijd trok alle wegen door
En nieuw volk kwam op oude grond,
Waar ’ t stilte, rust en uitzicht vond.
En nou? Nou is ’ t zo anders: Het krimpt.
In huizen, waar ze vroeger woonden met zeven man,
Zit nou nog maar één enkel stel.
Kan het zijn dat het daardoor komt,
dat ’ t schoolplein stiller werd,
de omgang van de mensen killer?
Dat kleine dorp van ons, lig in de tijd verloren,
Terwijl overal de wereld groter en ook vreemder werd.
Wij gaan op zoek naar nieuw bestaan en nieuwe kleuren.
Niet langer wachten wij, maar met vertrouwen in de ander
gaan we op zoek, niet naar de oude, maar de nieuwe Hoogbloklander
vrij naar Gerard Nijenhuis

INLEIDING
Een woord vooraf lijkt wel op zijn plaats. Want nu ligt hier ineens een boekwerkje
van het Dorpsberaad Hoogblokland, dat zo maar uit de lucht lijkt te zijn gevallen.
Dat is natuurlijk niet zo. We zullen proberen de achtergrond en de voorgeschiedenis
kort uit te leggen en de belangrijkste aaandachtspunten aan te stippen.

Kerngericht werken
Na een geslaagde pilot heeft het gemeentebestuur van Giessenlanden besloten om over de volle
breedte kerngericht te gaan werken. Dit gebeurt via het oprichten van Dorpsraden of
Dorpsberaden in alle dorpskernen. Doel van deze manier van werken is de fysieke leefbaarheid en
de sociale cohesie te consolideren, te faciliteren en daar waar mogelijk te verbeteren, de
betrokkenheid van de inwoner bij zijn eigen woonomgeving te vergroten en de afstand tussen burger
en bestuur te verkleinen. Kerngericht werken is voor de gemeente geen blauwdruk; het moet
ontstaan van ‘onderop’ en aansluiten bij de identiteit van de verschillende dorpen.

Dorpsberaad Hoogblokland
Op 2 juni 2014, in een bomvolle kerk van Hoogblokland, meldden 13 inwoners zich aan om zich in
te zetten voor het behoud van de leefbaarheid van hun dorp. Daarmee was de oprichting van
Dorpsberaad Hoogblokland, als laatste van de Gemeente Giessenlanden, een feit.
Het Dorpsberaad is nu zo'n half jaartje aan het werk (de eerste vergadering vond plaats op 16
september jl.) en de contouren beginnen nu langzaam zichtbaar te worden.
De leden in Hoogblokland hebben gekozen voor een Dorpsberaad. Hiermee wordt uitdrukking
gegeven aan de wens om als inwoners in beraad te gaan, om in overleg en in samenwerking met het
dorp tot ontwikkelingen en activiteiten te komen.
Het Dorpsberaad Hoogblokland is politiek onafhankelijk en vormt de schakel tussen de inwoners
van Hoogblokland, de gemeente Giessenlanden en andere organisaties die een rol spelen bij de
leefbaarheid. Het Dorpsberaad wordt gevormd door een groep onbetaalde vrijwilligers zonder een
formele structuur van bijv. een vereniging of stichting. Spelregels over de manier van werken zijn
opgenomen in een Reglement.

Fysieke leefbaarheid en sociale cohesie
Dit zijn de steekwoorden die centraal staan bij het werk van het Dorpsberaad.
Leefbaarheid spreekt voor zich en is een doel dat iedereen zal aanspreken.
Sociale cohesie is een duur woord dat duidt op de samenhang binnen onze mini-samenleving, de
'kleefkracht' van onze dorpsgemeenschap. Op microniveau zien we sociale cohesie binnen het
gezin, de familie, de vriendenkring. Op een iets hoger niveau bestaat sociale cohesie binnen
verenigingen, kerkgenootschappen en dergelijke.
Het Dorpsberaad Hoogblokland zal hier alle aandacht aan geven, waarbij de inbreng van de
inwoners van ons dorp van wezenlijk belang wordt geacht.

Masterplan Hoogblokland
Belangrijk in de ontwikkeling van ons dorp is de uitvoering van het door de gemeenteraad positief
gewaardeerde Masterplan voor scholen, dorpshuis en woningen. Dit bewonersinitiatief is dermate
bepalend voor de actuele dorpsontwikkeling dat het hier een prominente plaats heeft gekregen.

HOOGBLOKLAND
Hoogblokland dateert van rond het jaar 1000.
Tot 1986 was Hoogblokland een zelfstandige gemeente, sinds de gemeentelijke
herindeling maakt het deel uit van de gemeente Giessenlanden.
De naam Blokland komt van "beloken land". Het in cultuur brengen van het land
gebeurde vanaf de rivieroevers. Het duurde vrij lang voor men in dit gebied tot het
graven van sloten en opwerpen van kaden overging. Daardoor bleef het lang een
vrij ontoegankelijk en besloten gebied, een "beloken land".
De eerste keer dat de naam Hoogblokland in de archieven opduikt is in 1323, in de
tijd dat het gebied in bezit was van de Heren van Arkel.

Hieronder worden wat relevante (demografische) gegevens over ons dorp vermeld, waarbij bedacht
moet worden dat dit slechts een momentopname is en dat de opsomming zeker niet volledig is.

INWONERS
Hoogblokland heeft 1.473 inwoners en is daarmee een kleinere kern in de gemeente Giessenlanden.
Van deze inwoners zijn er 243 (16,5%) 65 jaar of ouder terwijl er 82 (6%) kinderen t/m 4 jaar zijn.
HUISHOUDENS/WONINGEN
De inwoners vormen samen 580 huishoudens waarmee de gemiddelde samenstelling uitkomt op ca.
2,5 persoon per huishouden.
Deze huishoudens wonen in even zovele woningen: 90 sociale huurwoningen (in bezit van
Kleurrijk Wonen) en 490 particuliere huur- en koopwoningen.
BEDRIJVEN
Blijkens opgave van de Kamer van Koophandel zijn er in/vanuit Hoogblokland momenteel 146
ondernemingen actief.
VERENIGINGEN
Buurtverenigingen
Damclub VGO
Historische Vereniging
Helpt elkander
Klaverjasvereniging
Muziekvereniging Symphonia
Muziekschool
Open eettafel
Oranjevereniging

Sinterklaascomité
Sportvereniging Hoogblokland
Toneelvereniging
Vrouwenbeweging Passage
Vrouwen van Nu
Yoga
IJsvereniging Nooit Gedacht

SOCIALE VOORZIENINGEN
Dorpshuis de Hoeksteen
OBS Den Beemd
CBS De Wegwijzer
Hervormde Kerk
Zwembad

Peuterspeelzaal
Speeltuin
Huisarts/Bloedprikken/Verloskundige
Postagentschap

DOP = DorpsOntwikkelingsPlan
Beter een half ei dan een lege dop? Volgens het spreekwoord wel, ja. Maar beter is gewoon een
volle dop. Toch? Daarom dit DOP, dat we met z'n allen 'vol' gaan maken. Met z'n allen wil zeggen:
wij, de leden van het Dorpsberaad, samen met jullie, de inwoners van Hoogblokland.
Even voor de duidelijkheid. Wat is nou eigenlijk precies zo'n DOP, zo'n Dorps Ontwikkelings Plan?
Een duur woord voor een bescheiden poging om de dingen die er anno 2015 zoal spelen in ons dorp
op papier te krijgen. Ofwel een opsomming van aandachtspunten, die volgens de inwoners van
belang zijn om Hoogblokland leefbaar te maken en te houden. Kort maar krachtig.
Is zoiets een vastomlijnde blauwdruk voor de komende decennia? Nee, dat zit er niet in. De
gemeente Giessenlanden denkt al enige tijd na over samenwerking en mogelijke fusie met
omliggende gemeenten. Een nieuwe gemeentelijke herindeling lijkt zo goed als onontkoombaar.
Daarmee is op dit moment onzeker wat precies de reikwijdte van het DOP en de dorp(be)raden zal
zijn. Wat niet wegneemt dat we voor nu en de eerstkomende jaren nog genoeg kunnen doen om de
situatie in ons dorp waar nodig te verbeteren.
Een aantal andere Dorps(be)raden van Giessenlanden heeft al een DOP voor hun dorp gemaakt. Dus
kan Hoogblokland eigenlijk niet achterblijven. Niet alleen daarom, maar ook omdat het nuttig is om
onze wensen onder de aandacht te brengen van het gemeentebestuur. Omdat het DOP een zekere
status heeft, zullen B&W en de Raad er niet zo maar omheen kunnen. Meedenken over het DOP is
dan ook beter dan klagen aan de koffietafel...
Hoe zit het DOP Hoogblokland in elkaar?
Het verhaal is voor de overzichtelijkheid rond een aantal herkenbare thema's opgebouwd:

•
•
•
•
•

wonen & woonomgeving
natuur & duurzaamheid
verkeer & veiligheid
voorzieningen
sociale cohesie

Hiernaast is aan het Masterplan Hoogblokland een apart hoofdstukje gewijd, omdat dit plan
rondom een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) een link heeft met vrijwel al deze thema's.
In telegramstijl worden per thema diverse (knel)punten & wensen van de bewoners geformuleerd.
Hierbij moet wèl worden bedacht, dat het leven ondertussen natuurlijk doorgaat en het onmogelijk
is het DOP telkens aan te passen aan de dagelijkse actualiteit. Het blijft een momentopname.
Het plan wordt besloten met een korte opsomming van de hieruit voortvloeiende actiepunten, zodat
helder is wat ons de komende tijd te doen staat. Geen woorden maar daden! Want wij Bloklanders
houden van aanpakken. Niet dan?
En is dit het dan? Nee! Dit is nog maar het begin. Als Dorpsberaad hebben we alleen geprobeerd
een eerste aanzetje te geven. Genoemde punten zijn die dingen die we al brainstormend boven tafel
kregen. Maar er zullen ongetwijfeld nog veel meer aandachtspunten te bedenken zijn. Alle inwoners
krijgen nog ruimschoots de gelegenheid hun inbreng voor het DOP te leveren. Via o.a. een speciaal
hiervoor te organiseren Bewonersavond in De Hoeksteen, via de website, via de mail enz. Zodat
uiteindelijk het DOP een plan wordt van ons allen, van alle Bloklanders!

Masterplan Hoogblokland
Vanuit een groep inwoners van Hoogblokland is de afgelopen jaren het idee voor het
zogenoemde Masterplan Hoogblokland ontstaan. Het doel van dit plan is te komen tot een
toekomstbestendig Hoogblokland, door o.a. het onderwijs in Hoogblokland ook in de
toekomst te behouden en de (sociale) leefbaarheid van Hoogblokland te stimuleren.

Onderdelen
Het Masterplan behelst in de oorspronkelijke opzet het samenbrengen van de openbare- en
christelijke basisschool, de peuterspeelzaal/kinderopvang, het dorpshuis, de sportzaal, diensten en
enkele appartementen in één nieuw multifunctioneel centrum (MFC) op de plek van het huidige
dorpshuis ‘De Hoeksteen’. Vooral het multifunctioneel gebruik van het nieuwe MFC moet het
aantal benodigde vierkante meters behoorlijk terugdringen. Op de vertreklocaties van beide scholen
is woningbouw voorzien voor starters en senioren. Later zijn precieze aantallen en types van de
woningbouw minder specifiek gehouden om meerdere opties open te houden.

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep, in beginsel bestaande uit een bestuurslid en directeur van zowel de openbare- en
christelijke school en een bestuurslid van Stichting Kindercentra Alblasserwaard, is samen met een
projectleider van de gemeente begonnen om het idee verder gestalte te geven door middel van het
verbeelden van het idee. En van hieruit is men begonnen met het verfijnen van het idee.

Stand van zaken
Gebleken is dat het plan op brede steun vanuit de inwoners van Hoogblokland kan rekenen.
De gemeenteraad heeft eind 2011 aangegeven het idee in beginsel te steunen, zodat dit verder
uitgewerkt kon worden. De gemeenteraad heeft het plan op 27 februari 2014 op basis van het
Projectdocument omarmd en hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Inmiddels is
er een bureau geselecteerd dat met alle betrokken partijen aan het werk gaat om te komen tot een
ruimtelijk en technisch Programma van Eisen (PvE) voor het MFC Hoogblokland. De verwachting
is dat dit PvE medio 2015 gereed is.

Inbreng Dorpsberaad
Het Dorpsberaad is de initiatiefgroep zeer dankbaar voor het Masterplan en zal daar waar mogelijk
bijdragen aan de realisatie van het plan, o.a. via deelname aan het op te richten planteam MFC.

1.WONEN & WOONOMGEVING
Het Dorpsberaad ziet in het aantal woningen in Hoogblokland een belangrijke
voorwaarde voor een leefbaar dorp. Met de afnemende gezinsgrootte en vrijwel geen
nieuwbouw dreigt het aantal inwoners af te nemen, waardoor de bestaande
voorzieningen en verenigingen onder druk komen te staan. Om het inwonertal op peil
te houden is het nodig dat er ook voldoende woningen zijn, en dan ook nog eens
voldoende afgestemd op de verschillende doelgroepen (starters, jongeren, senioren
e.d.). Aan de andere kant is het duidelijk dat het Dorpsberaad hierbij slechts een
marginale rol kan spelen.

Masterplan
Het Masterplan Hoogblokland omvat ook de bouw van nieuwe woningen, en is daarmee een zeer
welkome impuls op dit vlak. Het is echter de vraag of het aantal en het type voldoende zijn om
werkelijk te voldoen aan wat nodig is om het inwonertal op peil te houden. Het Dorpsberaad zal de
verdere planontwikkeling op dit punt op de voet volgen en daarin naar vermogen een bijdrage
leveren.

Bouwcontingent
In regionaal verband is besloten dat in de woondorpen van Giessenlanden, waaronder
Hoogblokland, t/m 2020 jaarlijks maximaal 5 woningen gebouwd mogen worden als daar vanuit de
markt ook vraag naar is. Het Dorpsberaad meent dat alles op alles gezet moet worden om dit zoveel
mogelijk te realiseren. Het heeft de voorkeur om woningen te bouwen waarin ook starters een kans
maken. Wetende dat de typische ‘starterswoningen’ niet populair meer zijn bij ontwikkelaars

denken we aan levensloopbestendige (flexibele) woningen waarin meerdere gezinstypen hun thuis
kunnen vinden. Gedacht moet worden aan woningen die meerdere verhuisbewegingen in gang
kunnen zetten en voorkomen dat mensen vanwege hun woonwensen naar buiten Hoogblokland
moeten verhuizen. Ook vrije bouwkavels kunnen daarin een rol spelen.

Mogelijke bouwlocaties
Het Masterplan gaat uit van seniorenwoningen bij de nieuwe multifunctionele accommodatie. Het
Dorpsberaad stelt voor om deze woningen geschikt te maken voor zorg aan huis. Zo kunnen
ouderen zo lang mogelijk in hun eigen dorp blijven wonen. Een apart woonzorgcomplex lijkt niet
meer haalbaar nu deze al in Hoornaar geopend en in Giessenburg gepland zijn.
De vertreklocatie van CBS De Wegwijzer biedt mogelijkheden voor nieuwbouw. Daarnaast wijst
het Dorpsberaad op de seniorenwoningen aan de Dorpsweg en de Korenschoof waar eventuele
sloop/nieuwbouw uitkomst zou kunnen bieden.
Tenslotte biedt het voormalige van Udenterrein een uitgelezen mogelijkheid om nieuwe woningen
te bouwen. De eigenaar wil graag meedenken of en hoe dit te realiseren valt.

WOONOMGEVING
Voor de leefbaarheid is niet alleen het aantal woningen van belang, maar zeker ook de
omgeving rondom die woningen, de openbare ruimte. Op dat punt zijn de verhoudingen de
laatste tijd aan het veranderen, iets waarvoor het Dorpsberaad aandacht vraagt.

Taakverdeling
De laatste jaren is er sprake van een terugtredende overheid, hetgeen consequenties heeft voor de
openbare ruimte. Er vinden minder werkzaamheden plaats door de gemeente en er wordt meer
verwacht van de inwoners. Het Dorpsberaad ziet voor zichzelf een rol hierbij vanuit de volgende
opvatting:
* Aanleg, groot-onderhoud en kwaliteitscontrole zijn primair een zaak van deskundigen. In veel
gevallen zal dat de gemeentelijk dienst zijn, eventueel een andere partij.
* Bewoners kunnen een rol spelen in het beheer waar het gaat om schoonhouden en eventueel
toezicht. Het Dorpsberaad wil een inspanning leveren door voor deze taken vrijwilligers te werven.
Vooralsnog wordt deze taak vooral gezien bij de speelvoorzieningen en het groenonderhoud.
Uiteraard steunt het Dorpsberaad zelfwerkzaamheid door bewoners op andere terreinen.

Speelvoorzieningen

Het is voor de kinderen in het dorp van belang dat er in de directe woonomgeving voldoende
speelvoorzieningen zijn. De huidige speelvoorzieningen in Hoogblokland moeten behouden blijven.
Naast de vele verleidingen van televisie en internet is het buiten spelen, liefst samen met anderen,
belangrijk voor kinderen. Bij de realisatie van het Masterplan en het zoeken naar oplossingen t.b.v.
de parkeerdruk mogen de speelvoorzieningen niet de ‘sluitpost’ worden. Gezocht moet worden hoe
omwonenden een rol kunnen spelen in het beheer van de huidige voorzieningen. Kinderen kunnen
wellicht ingezet worden bij schoonmaken, daarin gecoacht door ouderen.

Openbaar groen
Het openbaar groen is bepalend voor het groene plattelandskarakter van Hoogblokland, en dient
naar de mening van het Dorpsberaad zoveel mogelijk in stand gehouden te worden.
Bij het groen kunnen bewoners -zoals ook in andere gemeenten al wel gebeurt- mogelijk een rol
spelen bij het onderhoud. Het Dorpsberaad wil bezien wat er op dit punt al dan niet haalbaar is. Het
plaatsen en bekostigen zal in elk geval door de gemeente moeten worden verzorgd. Ook het snoeien
van bomen is primair een taak voor de gemeente. Als de kosten een argument zijn, kan worden
overwogen om de grond te verkopen.

2. NATUUR & DUURZAAMHEID
Het Dorpsberaad hecht met het oog op de toekomst veel waarde aan dit thema.
Giessenlanden scoort hoog op het gebied van duurzaamheid. Dat blijkt uit de
‘Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 2014’ waarin Giessenlanden op plaats 17 staat
van de 408 gemeenten in Nederland. Giessenlanden is daarmee ook de meest
duurzame gemeente in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het Dorpsberaad
ondersteunt het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid en is van mening dat
Hoogblokland hierbij een belangrijke bijdrage kan leveren.

Wat is duurzaamheid?
Duurzaamheid is het bestendig omgaan met onze hulpbronnen. Grondstoffen kunnen namelijk
opraken, en zowel de opnamecapaciteit van de atmosfeer als de natuur zelf kent haar grenzen.
In de ecologie komt de term duurzaamheid ook veel voor. Hier wordt bedoeld dat men grondstoffen
duurzaam moet gebruiken en er niet meer onttrokken moet worden dan de natuur zelf bij kan
maken. Door het respecteren van de hulpbronnen zullen volgende generaties er ook gebruik van
kunnen blijven maken. Alle ontwikkelingen die op technisch, politiek, sociaal, ecologisch of
economisch gebied bijdragen aan een gezonde aarde zijn duurzaam, en dragen dus bij aan de
duurzaamheid. Enkele vormen van duurzaamheid zijn: duurzaam bouwen, duurzame landbouw
en duurzame energie. Het Dorpsberaad is voorstander van duurzaamheidsmaatregelen, en zal lokale
initiatieven op dit punt zoveel mogelijk stimuleren en ondersteunen.

Concrete aandachtspunten:
Nieuwbouw
De bouw van het nieuwe MFC en/of nieuwe woningen moet zoveel als mogelijk een voorbeeld zijn:
CO2-neutraal of liever nog: energie-neutraal, en cradle-to-cradle gebouwd (dus bij einde levensduur
weer volledig afbreekbaar).
Een duurzaam gebouw moet volgens de huidige normen:
• energie besparen
• (schaarse) materialen besparen
• water besparen
• een gezond binnenmilieu hebben
• weinig hinder opleveren wat betreft licht, geluid en dergelijke,
• niet tot vervuiling leiden, zoals bijvoorbeeld CO2-uitstoot,
• uit materialen bestaan die men kan hergebruiken.

Zonnepanelen

Vanaf 3 oktober jl. konden de inwoners van Giessenlanden deelnemen aan een grootschalige
groepsaankoop zonnepanelen in de provincie Zuid-Holland (2e ronde). Via deze groepsaankoop
(SamenZonneEnergie geheten) is het mogelijk om een compleet zonnepanelensysteem tegen een
scherpe prijs aan te schaffen en hiermee bij te dragen aan een groener milieu. Uiteindelijk hebben
42 huishoudens besloten om een zonnepanelensysteem aan te schaffen via SamenZonneEnergie.
Naar verwachting zullen bij deze deelnemers 488 zonnepanelen worden geïnstalleerd, waarvan een
aantal in Hoogblokland.
Windmolens
Enige terughoudendheid is er over beeldbepalende bouwsels als windmolens wegens mogelijke
overlast. Wanneer ontwikkelingen op dit vlak zich in de nabijheid van Hoogblokland voordoen, dan
kiest het Dorpsberaad ervoor hier wèl bij betrokken te zijn om zo de meest optimale plaats/situatie
voor de inwoners van het dorp te kunnen bereiken. Dat is effectiever dan alleen aan de zijlijn te
protesteren.
Bedrijven
De gemeente Giessenlanden wil bedrijven graag helpen om te besparen op de energiekosten.
Daarom biedt de gemeente een gratis jaarabonnement aan op de Milieubarometer. Hiervan kunnen
ook de Hoogbloklandse bedrijven profiteren.
Gescheiden afvalinzameling
De gemeente Giessenlanden en Reinigingsdienst Waardlanden realiseerden recent ondergrondse
milieuparken op diverse plaatsen in alle dorpen. Dit zijn containers onder de grond waar de
inwoners voortaan glas, plastic en textiel kwijt kunnen. Het Dorpsberaad steunt dit beleid.

Oplaadpunten voor fiets en auto
Er komen steeds meer elektrische voertuigen op de weg. Uit milieu oogpunt een goede zaak. Maar
deze ontwikkeling vereist wel een landelijk netwerk van oplaadpunten. In Hoogblokland zijn die er
nog niet. Het Dorpsberaad wil de aanleg hiervan stimuleren.
Biologische onkruidbestrijding
Ook bij het openbaar groen in het dorp moet naar grotere duurzaamheid worden gestreefd. Bij het
groenonderhoud wordt daarom gepleit voor zoveel mogelijke biologische onkruidbestrijding.

NATUUR
agrarische karakter
Over één ding zijn de Hoogbloklanders het hartgrondig eens: het dorp -toch een beetje de 'bewaker'
van het Groene Hart- moet zijn agrarische karakter zoveel mogelijk behouden! Dat is immers waar
de meeste inwoners op af zijn gekomen of waarom ze blijven: het groene plattelandskarakter.

boerenbedrijven
Een bedreiging voor het agrarische karakter wordt gezien in de oprukkende industrieterreinen van
Meerkerk en Gorinchem. Verder bestaat het gevaar dat steeds meer boerenbedrijven moeten stoppen
omdat rendabele bedrijfsvoering onmogelijk wordt. Het liefst zou men stimuleringsbijdragen zien
die boerenbedrijven helpen te overleven. In elk geval moeten de regels voor deze bedrijven niet zo
strak worden dat de bedrijfsvoering in gevaar komt. En misschien kunnen ze mee in de biologische
stroom en streekproducten.

buitengebied
Verder moet het groene buitengebied worden ontzien bij nieuwbouwplannen, daarvoor verdienen
inbreidingslocaties de voorkeur.

3. VERKEER & VEILIGHEID
Ook in een klein dorp is er verkeer. Zowel het bestemmingsverkeer als het
doorgaande verkeer in en rond ons dorp vragen om extra aandacht, gezien de
knelpunten die de inwoners in toenemende mate ervaren. Daarom is het hier als apart
thema meegenomen.

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
Als algemeen kader voor dit thema hanteert het Dorpsberaad het GVVP. De gemeenteraad heeft in
2010 het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) vastgesteld. In dit plan staat hoe de
gemeente wil omgaan met vraagstukken op het gebied van verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening,
routering vrachtverkeer, milieu, parkeren enzovoorts.
De onderstaande punten zijn of worden in dit kader opgepakt:
1. Het verbeteren van de bereikbaarheid van de dorpen voor nooddiensten in met name
Schelluinen, Hoogblokland, Noordeloos en Hoornaar.
2. In samenwerking met de schooldirecties de omgeving rond basisscholen en de fietsroutes
van thuis naar school inventariseren en toetsen op met name het aspect verkeersveiligheid.
3. Inventariseren van fietsvoorzieningen waaronder verlichting langs fietspaden, verwijzingen
en fietsroutes.
4. De mobiliteitsontwikkelingen de komende jaren goed monitoren met een viertal extra
verkeerstellers inclusief het opstellen van een telplan voor een goede verkeersmonitoring.
5. Het voorbereiden en uitwerken van de eerste plannen voor vrachtwagenroutering
Giessenlanden.
6. Het aanpakken van knelpunten die te maken hebben met onderhoud van onze wegen
(trottoirs) en de knelpunten die samenhangen met de belangen van bijzondere doelgroepen
zoals Zedje, de Ouderenraad en het WMO platform.
7. Op een aantal locaties de bebouwde komgrens aanpassen waaronder de Schoolstraat in Arkel
en de Kerkweg in Noordeloos.
8. In samenwerking met de politie een convenant opstellen om bij klachten gericht te kunnen
handhaven op bijvoorbeeld snelheid, fout parkeren enzovoorts. Daarnaast wordt ook de
infrastructuur, bebording en overzichtelijkheid bezien en waar nodig verbeterd.

Parkeren
Parkeren in Korenbloemstraat e.o. wordt op dit moment als het grootste probleem ervaren. Er moet
op korte termijn een oplossing komen. Deze ligt in het instellen van eenrichtingsverkeer en het
toevoegen van parkeervakken. Het wijzigen van parkeren via de insteek-methode heeft de voorkeur.
Wanneer deze maatregelen onvoldoende opleveren kunnen eventueel een of twee groenvakken voor
parkeren worden ingericht
Het Dorpsberaad is er niet gerust op dat het parkeren rond het nieuwe MFC voldoende aandacht
heeft in het huidige Masterplan.

Scholen
Bij de scholen ontstaat verkeersdrukte tijdens het halen en brengen van kinderen. Om meerdere
redenen wil het Dorpsberaad stimuleren dat kinderen lopend of met de fiets naar school worden
gebracht. Bij de bouw van het nieuwe MFC moet de aanvoer zo worden ingericht dat gevaarlijke
situaties worden voorkomen.

Sluipverkeer
Het sluipverkeer vormt een probleem voor Hoogblokland. Het levert onveilige situaties op en
schade aan huizen met name door zware vrachtwagens. De verwachting is dat verbreding van de
A27 in combinatie met een nieuwe af-/oprit dit vanaf 2018 tenminste gedeeltelijk zal oplossen.
Grote investeringen voor tijdelijke maatregelen tot 2018 lijken onhaalbaar. Wel moet gekeken
worden hoe met relatief weinig middelen c.q. andere maatregelen (bijv. verbodsborden voor nietbestemmingsvrachtverkeer, gecombineerd met een strikter handhavingsbeleid) het sluipende
vrachtverkeer zo veel mogelijk geweerd kan worden.

Trottoirs en fietspaden
Voetgangers en fietsers moeten beter beschermd worden door waar mogelijk de aanleg van trottoirs
en fietspaden. De fietsroute naar de middelbare scholen in Gorinchem moet compleet gemaakt
worden.

Boomkransen
Sommige van de betonnen boomkransen
op de Dorpsweg (nabij de levensloopbestendige woningen langs de
Dorpsweg, ter hoogte van de
wegversmalling aldaar) leiden tot
gevaarlijke situaties voor de
voetgangers, en moeten indien mogelijk
worden aangepakt. Hierover is
momenteel overleg met de gemeente
gaande.
Het Dorpsberaad wil als experiment een
5-tal alternatieve boomkransen met
bijpassende roosters laten plaatsen.
Hiervoor is inmiddels offerte
aangevraagd.

Openbaar Vervoer
Bereikbaarheid via het openbaar vervoer (bus, trein) dient behouden te worden en waar mogelijk
uitgebreid.

Milieubelasting tegengaan
De milieubelasting door fijnstof en geluid als gevolg van het verkeer op de A27 blijft een zorg voor
de inwoners van Hoogblokland. Bezien moet worden wat de nieuwe aansluiting t.h.v. Scheiwijk en
de verbreding voor kansen opleveren. Overleg hierover kan het beste gevoerd worden i.s.m. de
gemeente en de Dorpsraden van Hoornaar en Schelluinen. En mogelijk biedt het voordelen als ook
andere partijen -zoals een belangengroep uit Meerkerk of de gemeente Zederik- aanschuiven.

Verkeerstechnische maatregelen
De gemeente heeft op dit punt concrete plannen. Onder anderen voor de Dorpsweg (reconstructie,
waaronder aanleg 'punaises' en wijziging voorrangsregeling) en de Vlietstraat (herstructurering).
De maatregelen worden uitgevoerd in overleg met het Dorpsberaad.

Attentie Buurtpreventie
Een oud initiatief op het vlak van de veiligheid,
dat wat dreigt te verwateren. Zonde! In overleg
met gemeente en de wijkagent zou geprobeerd
moeten worden de oude afspraken nieuw leven
in te blazen. De buurtbewoners spelen hierbij
een actieve rol

4. VOORZIENINGEN
De voorzieningen in een dorp zijn medebepalend voor de leefbaarheid. Zonder
voldoende voorzieningen is een dorp ten dode opgeschreven. Voorzieningen zijn er
op meerdere vlakken. De belangrijkste komen hieronder kort aan de orde.

Winkelaanbod
Het huidige voorzieningenniveau beschouwt het Dorpsberaad als de ondergrens. Het besef is er dat
Hoogblokland te klein is om middenstanders/detailhandel te verleiden om naar het dorp te komen.
De markt biedt de komende jaren mogelijk wèl kansen. Met wat aanpassingen, bijv. de
aanwezigheid van de SRV-wagen, wordt daarvoor perspectief gezien. De markt geldt ook als een
belangrijke ontmoetingsplaats, en verdient daarom onze steun.

Educatieve voorzieningen
Het huidige scholenaanbod moet gehandhaafd blijven. Hetzelfde geldt voor de kinderopvang.
Buitenschoolse opvang (die er nu nog niet is) zou kunnen worden ondergebracht in de
multifunctionele ruimte van het MFC.

Medische voorzieningen
De huisartsenpost dient als dependance behouden te blijven.
In het nieuwe MFC kunnen hopelijk ook medische voorzieningen
worden gehuisvest.
Aan de plaatsing van een permanent beschikbare AED wordt op
initiatief van het Dorpsberaad inmiddels hard gewerkt.
Met Dr. de Vries is een akkoord bereikt over plaatsing aan de
buitenzijde van de huisartsenpost, op kosten van het Dorpsberaad.
Het apparaat is vandalismebestendig, met een beveiliging tegen
inbraak, en voorzien van een code.

Recreatieve en toeristische voorzieningen
Het zwembad is in de zomer een plek van vertier én
van ontmoeting. Een voorziening om te behouden!
Ook de huidige speelvoorzieningen moeten behouden
blijven. Verder verdienen de wandel- en fietsroutes die
Hoogblokland aandoen onze steun; mogelijk bieden
die de kans voor lokale initiatieven als een theetuin.
Er is al een Bed & Breakfast aanwezig (Beemdweg).

Mobiele voorzieningen
In een klein dorp kan je niet eisen dat alle voorzieningen zoals in de stad ook permanent ter plaatse
aanwezig zijn. Op zich valt er mee te leven als de belangrijkste voorzieningen in de (nabije) regio
aanwezig en voor de inwoners goed bereikbaar zijn. Een oplossing kan ook zijn dat sommige
voorzieningen in een mobiele variant naar het dorp gehaald worden. Voorbeeld: de bibliobus.

Infrastructurele voorzieningen
Om ook in de toekomst optimaal gebruik te kunnen blijven maken van de
digitale snelweg zou de aanleg van een glasvezelnetwerk in onze gemeente
een goede zaak zijn. Daarom ondersteunt het Dorpsberaad het recente
particuliere initiatief van de stichting Giessenlandennet.

MFC
Het nieuwe MFC geeft een belangrijke impuls aan de leefbaarheid van Hoogblokland: dit zal
immers door zijn opzet hèt gebouw worden dat de inwoners samenbrengt.
De verenigingen moeten er tegen een redelijke prijs kunnen huren. Ruimtes moeten zo worden
ingericht dat ze door meerdere disciplines te gebruiken zijn. Dat maakt het aantrekkelijk om diverse
medische spreekuren te vestigen, maar ook diensten als bijv. een kapper, schoonheidsspecialiste,
pedicure, een bank etc. Startende ondernemers / ZZP-ers moeten goedkoop een (flexibele)
werkplek kunnen gebruiken in het nieuwe MFC.
Een ontmoetingsplaats in het MFC in de vorm van een ‘huiskamer’ zou wat extra’s geven aan het
dorp. Een ruimte met mogelijkheden om de krant te lezen of een betaalbaar hapje te eten is een
grote wens. Zo’n huiskamer is mogelijk door de inzet dorpsgenoten als vrijwilliger bij het beheer
van zo’n ruimte. Het Dorpsberaad wil onderzoeken of zo’n huiskamer een haalbare optie is.

5. SOCIALE COHESIE
Sociale cohesie is een aanduiding van de samenhang binnen onze dorpsgemeenschap.
Sociale cohesie begint binnen het gezin, de familie, de vriendenkring. Op een iets
hoger niveau bestaat sociale cohesie binnen verenigingen, kerkgenootschappen e.d.
Het Dorpsberaad erkent het belang van sociale cohesie en zal zich inzetten voor het
bevorderen daarvan. Want ons dorp zou niet meer optimaal functioneren als de
inwoners langs elkaar heen zouden leven en er geen onderlinge verbondenheid meer
zou zijn.
Bewonersparticipatie
Het Dorpsberaad wil zich inzetten voor maximale participatie van de inwoners bij haar
werkzaamheden. Dit vergroot het draagvlak en kan aldus bijdragen aan versteviging van de sociale
cohesie. Enkele concrete plannen op dit vlak zijn:
• het organiseren van Bewonersavonden
• het houden van enquêtes onder de inwoners
• het openbaar maken van de vergaderingen van het Dorpsberaad, met inspraakmogelijkheid
• het betrekken van de inwoners via een eigen website en de social media (Facebook, Twitter)

Aandacht voor alle generaties
Sociale cohesie heeft betrekking op alle inwoners van ons dorp. Er moet daarom aandacht zijn voor
de verschillende generaties: van de jongeren tot de senioren.
De voorzieningen voor met name de jongeren zijn karig te noemen. Het Dorpsberaad wil deze
groep nauwer betrekken bij het proces van dorpsontwikkeling om te voorkomen dat ze tussen wal
en schip terecht komen en hun vertier elders gaan zoeken.

Verenigingen
Voor de sociale cohesie in het dorp zijn de
verenigingen onmisbaar. Ook de buurtverenigingen dragen daar aan bij, met o.a. de
feestweek, de lustrumfestiviteiten e.d.
Het Dorpsberaad wil er alles aan doen om het
verenigingsleven te steunen en te stimuleren.
Gezamenlijk voorzieningen drukken de kosten.
Ook een gezamenlijke website en sponsoracties
kunnen een bijdrage leveren.

MFC
Het vertrouwen dat het nieuwe Multifunctionele Centrum een belangrijke rol gaat spelen als
ontmoetingsplaats voor de inwoners is groot. Voorwaarde is dat er voor elke leeftijdsgroep
activiteiten zijn om elkaar te treffen. Het activiteitenaanbod en de daarvoor geldende prijzen
bepalen mede de deelname. Bij thema 4 is hierover al het nodige gezegd.

samenvatting

ACTIEPUNTEN
actiepunt
1. Deelname aan planteams t.b.v. realisatie Masterplan

behoort bij
thema:

1-2-3-4-5

betrokken partners:
wisselend per thema

2. Werkgroep samenstellen die mogelijkheden voor
nieuwbouw onderzoekt.

1

Gemeente, Kleurrijk Wonen,
Ontwikkelaar/Grondeigenaar,
Financier, evt. een Zorgverlener

3. Overleg met betrokken partijen opstarten hoe overlast
door te eenzijdige woningtoewijzing kan worden
voorkomen

1

Kleurrijk Wonen, Huurdersraad
en Gemeente

4. In overleg met gemeente vaststellen waar bewoners
een rol kunnen spelen bij speelvoorzieningen en
groenonderhoud. Afhankelijk van uitkomst vrijwilligers
werven.

1

Gemeente

5. Samen met Buurtverenigingen een jaarlijkse
‘schoonmaakdag’ organiseren (Opzoomeren)

1

Buurtverenigingen

6. Overleg starten met gemeente en dorps(be)raden over
gezamenlijk benadering aanpak A27

1

Gemeente en de andere
dorps(be)raden

7. Gemeente als partner benaderen bij infrastructurele
werken in de regio

2

Gemeente

8. In overleg met betrokkenen vaststellen hoe het
Dorpsberaad kan bijdragen aan het groen en het
agrarische karakter.

2

plaatselijke agrariërs, Stichting
den Hâneker e.a.

9. i.s.m. bewoners bij de gemeente het oplossen van de
parkeerdruk stimuleren.

3

m.n. bewoners van
Korenbloemstraat e.o.

10. Ontwikkelingen voor verbreding A27 nadrukkelijk
volgen, samenwerking zoeken voor realisatie van
geluidsschermen; ondertussen het sluipverkeer zoveel
mogelijk weren uit de kern.

3

Gemeente, Rijkswaterstaat

11. Gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers
inventariseren en verhelpen

3

12. Plannen opstellen en vrijwilligers werven voor ‘de
huiskamer van Hoogblokland”.

4

13. Overleg voeren met huidige marktkooplui over
aanpassing en uitbreiding van de markt

4

Marktkooplui,

14. Permanent beschikbare AED in het dorp realiseren

4

dokterspost

15. Avond organiseren met als onderwerp: steun aan
verenigingen

5

De besturen van de
Hoogbloklandse verenigingen

COLOFON

