Notulen overleg Dorpsberaad Hoogblokland
Datum: 6 november 2017
Aanwezig: Ton, Ferry, Channah, Mariska, André, Agnes, Jan, Arjette, Mariette, Annemieke,
Jeanette.
Afwezig: Ronald, Tineke, Laura
1. Opening
Mariette is vanavond voor het laatst onze voorzitter. Annemieke is vanavond ook voor het
laatst. Tineke blijft onze dca.
2. Notulen vorig overleg
Sjanie heeft de vergaderdata vastgelegd bij de Tilgroep. Het is onze bedoeling om ons
overleg toch zo veel mogelijk in Hoogblokland te houden. Sjanie kijkt met Annemieke wat de
mogelijkheden zijn in de OBS en maakt een lijstje met welk overleg waar plaatsvindt.
N.a.v. de mail van bewoners van de Beemdweg die zelf een buurtvereniging willen starten.
Sjanie reageert nu op deze mail omdat niet was vastgesteld wie er zou reageren.
Notulen worden vastgesteld.
3. Dorpskamer
Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest met vrijwilligers van verschillende dorpskamers.
Ook zijn Agnes en Channah wezen kijken bij andere dorpskamers.
Zo zijn er verschillende ideeën uitgewisseld. Vanaf 1 januari 2018 start de dorpskamer in
Hoogblokland.
Het advies van andere Dorpskamers is om te starten als stichting en aan te melden bij de
KVK. Hierover wordt gediscussieerd, wel of niet starten als rechtspersoon. Channah en
Agnes denken hier nog over na. Advies is om te starten onder de vlag van het Dorpsberaad
en afhankelijk van de groei later te starten als een stichting.
4. MFC
Alle verhuizingen zijn achter de rug. De sloop is deze week begonnen. Voor oud en nieuw is
de sloop klaar en na de jaarwisseling wordt begonnen met de bouw. Oplevering is hopelijk
eind 2018.
5. Bloklandse Praat
Channah vraagt Naomi de Bruin of zij de Bloklandse Praat mee wil delen met de folders op
21 december.
Graag nog aanleveren wit u datjes
Annemieke: MFC
Dorpskamer: Channah en Agnes
Betondak: Mariette
Informatie A27 - Ton
Vacatures Dorpsberaad : Sjanie
Uiterlijk 24 november aanleveren bij Channah.
6. Vacatures Dorpsberaad
Iedereen die iemand weet die mogelijk in het Dorpsberaad wil benaderd deze voor het
volgende overleg van 14 december. Als je iemand hebt gesproken zet dat even op de app.

Dan worden mensen niet meerdere keren gevraagd. Totdat we een nieuwe voorzitter
hebben gaat Mariska de overleggen voorzitten.
Specifieke correspondentie wordt met de portefeuille houders geregeld en algemene dingen
worden in het overleg besproken.
7. Budget
We hebben afgesproken dat we zoveel mogelijk budget bewaard wordt voor het MFC.
Hierin zijn we afwachtend omdat eerst de TIlgroep over de brug moeten komen. Verder zin
we dus spaarzaam met ons geld.
Mariska stelt voor om een opvolg cursus voor de reanimatie aan te bieden.
Ferry gaat dit regelen.
8. Inhoud vergaderingen
Alle portefeuille houders dragen vanuit hun portefeuille een agendapunt aan voor het
volgende overleg. Dit hoeft niet in het DOP te staan. We bespreken deze punten en kijken
wat we er mee gaan doen.
Er wordt zorg uitgesproken over de samenstelling van het dorpsberaad nu de voorzitter
stopt, en de DCA en de verbinder wisselen.
Mariette heeft een stuk geschreven over de rol die de verbinder nu vervult voor ons als
dorpsberaad. Deze stuurt Sjanie rond.
Wij denken dat we een verbinder zoals beschreven, cruciaal is voor het levendig houden van
onze agenda en acties.
Op het agenda januari: Verenigingenmarkt
9. Correspondentie
Vraag Gemeente belang Molenwaard: Als toe luisteraar van harte welkom, alle overleggen
zijn openbaar.
VANG: Zelf uw feedback organiseren. U mag in ons blad iets schrijven als u zelf kopie
aanlevert.
10. Rondvraag
Annemieke heeft contact gehad met iemand die mogelijk een plan wil bedenken voor de
woningen achter het nieuwe MFC. Er wordt een werkgroep samengesteld die in gesprek
gaan met deze meneer om te kijken of hier potentie in zit. Werkgroep: Jeanette, Jan,
Annemieke en gevraagd wordt Simon de Leeuw.
Channah stelt voor om de net voor het overleg de datum en de locatie op facebook te
melden omdat de locatie nu steeds wisselt.
Jeanette gaat samen met Channah de stukken lezen die aangeleverd worden voor de
Bloklandse Praat.
Jan: herinnering meet en greet 15 november in de til.

