NOTULEN DORPSBERAAD
DATUM: 16 JUNI 2016
AANWEZIG: Mariette, Arjette, Jacco, Agnes, Channah, Annemieke, Sjanie, Mariska, Ronald,
Jan, Ferry
AFWEZIG: Ton, Shanta,, Jeanette
GAST: Koen van Neerven

1. Gorinchem Noord
Koen van Neerven verkeersdeskundige van de gemeente Giessenlanden, is te gast.
Het bestemmingsplan Gorinchem Noord, Grote haar genaamd, ligt net na de zomervakantie
ter inzage bij de gemeente Gorinchem. Vanaf dan kunnen er ook zienswijze ingediend
worden. Als hier meer over te melden is zal Koen ons hiervan op de hoogte stellen.
Het bestemmingsplan voor de verbreding van de A27, het ontwerp tracé besluit (OTB) en de
Milieu effect rapportage liggen van 10 juni tot 22 juni ter inzage. In die periode is er de
gelegenheid om zienswijzen in te dienen.
De verbreding van de A27 heeft relatief weinig gevolgen voor Hoogblokland.
De verbreding vindt plaats aan de kant van Hoornaar.
Aan die kant komt net als nu al richting Utrecht, een spitsstrook.
Tot 2030 wordt door verschillende aanpassingen vrije doorstroming van verkeer verwacht op de A27.
Daardoor staat het verkeer minder stil.
De luchtkwaliteit wordt naar verwachting niet minder maar mogelijk zelfs wat beter.
Er kan wel mogelijk meer geluidshinder ontstaan doordat er meer verkeer gebruik maakt van de
snelweg.
De geluidsschermen bij Hoogblokland worden vervangen omdat die niet meer voldoen. Er komt ook
ander asfalt waardoor er minder geluid wordt geproduceerd. Dit asfalt is wel aan slijtage onderhevig
en zal na een aantal jaren weer meer geluid geven.

Ook de verbinding van Meerkerk naar Noordeloos wordt veranderd. Met name de rotondes.
Tip: kijk naar de rotonde van Schelluinen. Deze is niet zo handig met de verhoogde
rijbaanscheiding.
Informatie is te vinden opA27participatie.nl
As maandag is er een inloop/info avond bij Golden Tulip over de verbreding A27 van 18.00 tot 20.30
uur. Interessant hieraan kan zijn de geluidschermen (hoe worden deze vervangen/verhoogd/
verlengd?) en de milieurapportage.

2. Notulen vorig overleg
N.a.v. de enquête woonvisie. Deze wordt pas in september verspreid i.v.m. de naderende vakantie.
Het stuk van de asfaltcentrale heeft niet op de website gestaan.
Sjanie stuurt dit nogmaals naar Shanta en dan wordt het alsnog geplaats.
N.a.v. Sponsoring Oranjevereniging: Ons logo komt in het boekje en op de avond zelf komt ons logo
langs op de schermen: mede mogelijk gemaakt door.
N.a.v. punt 5: Koen Nederlof heet Koen van Neerven.
Er speelt op dit moment veel. er komt veel informatie op het Dorpsberaad af. Niet alleen vanuit de
gemeente maar ook van andere instanties. Jacco geeft aan dat hij het allemaal erg veel informatie
vindt en dat hij een beetje informatie moe is. Dit wordt door meerdere leden zo herkend. We

spreken af dat mails over aandachtsgebieden alleen doorgestuurd worden naar de contactpersonen
van dit aandachtsgebied. De ingekomen stukken worden wel met het agenda verstuurd maar niet
apart besproken als daar geen aanleiding toe is. Ook bij de gemeente zijn de signalen duidelijk
aangekomen dat de Dorpsberaden niet voor alles zijn en niet met alles belast kunnen worden.
Hierover zal op de jaarlijkse samenkomst van de Dorpsberaden ook met elkaar gesproken worden.

3. Werkgroep PR
Facebook heeft 182 vind ik leuks. Het laatste bericht is 13 keer bekeken en kende een bereik van 300
adressen. Er wordt vanaf facebook niet doorgeklikt naar links op de website.
De gegevens van de website zijn nu niet bekend.
Vraag of Shanta dit kan opzoeken voor het volgende overleg.
Jan zorgt voor een nieuwsbrief van Dorpsberaad Noordeloos om een idee te krijgen van hoe dit eruit
kan zien. Dan kunnen we kijken of dit voor ons ook interessant is.

4. Data overleg volgend jaar
De data die op het agenda staan worden overgenomen.
Woensdag 28 september 2016
Dinsdag 1 november 2016
Maandag 12 december 2016
Donderdag 26 januari 2017
Dinsdag 14 maart 2017
Woensdag 17 mei 2017
Donderdag 22 juni 2017

5. Voorbereiding 28 juni college bezoek
Aanwezig op 28 juni: Mariette, Agnes, Jeanette, Arjette, Channah vanaf 15.00 uur, Mariska,
Sjanie, Ton en Shanta als zij voldoende hersteld zijn.
Praktische zaken worden doorgesproken en geregeld.

6. Verkeer en veiligheid n.a.v. het DOP
Samen met bewoners bij de gemeente het oplossen van de parkeerdruk stimuleren. Met name in de
Korenbloemstraat.
Hier wordt steeds aandacht voor gevraagd. Door de gemeente wordt er over gedacht om de
vertreklocatie van de CBS te gebruiken om de parkeerdruk te verminderen. Ook wordt onderzocht of
het wat oplevert om de korenbloembloem eenrichting straat te maken. De parkeerdruk zal voorlopig
toenemen als de OBS en de kinderopvang, tijdens de bouw van het nieuwe MFC, tijdelijk naar de CBS
gaan verhuizen.
Ontwikkelingen voor verbreding van A27: samenwerking zoeken voor realisatie van geluidschermen
ondertussen het sluipverkeer zoveel mogelijk werken uit onze kern.
Dit staat volop in de aandacht, met het plan Grote haar en de verbreding van de A27.
Gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers inventariseren en verhelpen.
Op dit moment nog geen actie op ondernomen. Als we weer een infoavond organiseren kunnen we
hiervoor aandacht vragen en inventariseren wat de bewoners als gevaarlijke situatie ervaren.
Buurtpreventie stimuleren met buurtverenigingen en WhatsApp.
Er zijn op dit moment wel initiatieven maar onduidelijk is de status hiervan. Annemieke vraagt
Marien Jongkind om contact op te nemen met Jacco over de voortgang en status hiervan. Besproken

wordt of wij als Dorpsberaad iets moeten doen met Buurtpreventie. Wij hoeven niet te organiseren
maar inventariseren en faciliteren kan wel bij onze taken horen.

6. MFC
Afgelopen dinsdag is er een projectgroep vergadering geweest. In totaal komen er 6 overleggen om
tot een definitief ontwerp te komen eind oktober.
Onderwerpen voor deze overleggen zijn bijv.: kleur en materiaal gebruik, ontwerp, buitenruimten,
installatie keuze en energie neutraal bouwen.
Het bestemmingsplan komt ter inzage vanaf volgende week. Bewoners die dit aangaat hebben een
persoonlijke uitnodiging gekregen, maar het is een avond voor alle geïnteresseerden. Als alle
procedures goed verlopen kan er op zijn vroegst in mei 2017 begonnen worden met de sloop.
Er wordt nu een voorzichtige planning gemaakt, maar deze planning is van zoveel zaken afhankelijk
dat deze niet bindend kan zijn.
Er zijn gesprekken geweest met de grote gebruikers van de Hoeksteen, de gymvereniging en
muziekvereniging Symphonia over vervangende huisvesting tijdens de sloop en bouw.
Het idee nu is om als het qua veiligheid en kosten te realiseren is een gedeelte van de OBS te laten
staan voor tijdelijke huisvesting.

7. Mail LTO
Contacten zijn gelegd. Dit is verder afgehandeld.

8. Mail over terrein Betonson
Mariette heeft een mail gehad van een adviesbureau dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van
het terrein van Betonson. De vraag is hoe wij betrokken willen worden bij de invulling van de
plannen die daar gerealiseerd gaan worden.
We laten ons graag informeren over wat de plannen en ideeën zijn.
Jan gaat in het overleg van het Dorpsberaad Arkel voorstellen om als Dorpsberaden gezamenlijk in
gesprek te gaan met deze mensen. Mariette en Ferry vertegenwoordigen ons Dorpsberaad in deze.

9. Rondvraag
N.a.v. het gesprek dat Mariette, Mariska en Jan hebben gehad met vertegenwoordigers van de
Tilgroep heeft Annemieke contact gezocht met de gemeente secretaris.
De houding van Wim van Krugten in dit gesprek was niet conform afspraken met de gemeente. De
gemeentesecretaris gaat hierover deze week in gesprek Wim om het hierover te hebben.
Het definitieve rapport n.a.v. de bewonersavond is nog niet aangeboden. Mariska past de laatste
dingen aan en stuurt dit rond voor feedback. Daarna wordt het verstuurd naar Annemieke en Jordy
Venderbos. Zij zorgen voor verspreiding binnen stuur en projectgroep.
AED Mensen die zich bij ons hebben aangemeld omdat zij de AED kunnen gebruiken moeten zichzelf
alsnog aanmelden bij Hartveiligwonen.nl
Sjanie gaat zoeken in de mail om deze mensen erop te wijzen dat zij zichzelf moeten opgeven bij
hartveilig wonen.

Mariska gaat informeren bij Arie Zwijnenburg wat de mogelijkhedenzijn om het geld van de
begroting door te schuiven tot de realisatie en de inrichting van het MFC dorpskamer. In
september wordt de begroting geagendeerd.

