Notulen overleg Dorpsberaad Hoogblokland dd. 15 maart 2016

Aanwezig: Mariette, Jeanette, Arjette, Jacco, Channah, Ton, Tineke, Agnes
Afwezig: Ronald, Mariska, Sjanie, Shanta, Ferry, Jan, Annemieke
Notulen vorig overleg
Voor de persoonlijke punten die naar voren zijn gekomen uit de enquête onder dorpsbewoners over het
MFC betreffende de Til-groep en haar medewerkers, wordt door Mariette/Sjanie/Mariska een gesprek
gepland met de Til-directie.
Het punt van vervangende huisvesting voor verenigingen tijdens de bouw van het nieuwe MFC wordt door
Tineke met Annemieke besproken en aan de verenigingen gecommuniceerd. Er komen veel vragen
hierover en voor zover wij weten is er nog niets vanuit de gemeente bekend gemaakt.
Vragen over de AED en de organisatie hieromtrent worden verschoven naar de volgende vergadering (ivm
afwezigheid Ferry).
De gemeente is nog bezig met het vervangen van de buitenverlichting. Hier wordt inmiddels kritischer naar
gekeken.
Interne Zaken
a.
b.

c.

d.

Ronald heeft aangegeven Natuur en Duurzaamheid als aandachtsgebied erbij te willen. Arjette neemt
Wonen/woonomgeving op zich. Shanta kan dit aanvullen op de website (Arjette wil een nieuwe foto..)
De zwembadflyers kunnen deze/volgende week verspreid worden. Jacco stuurt nadere info op de app.
Voor de sponsoring van de feestweek kiezen we zaterdagavond 20 augustus uit (Hollandse avond).
Shanta zal nog een cheque maken (van 3000 euro) die we kunnen overhandigen op de volgende
vergadering van de Oranjevereniging (11 april).
De NL-doet dag is vermeld op facebook en met een stuk in Het Kontakt.
Op 31 maart as. is de raadsvergadering waarin een besluit genomen wordt over het MFC.
Raadslid Van Rijn (PVDA) heeft in de informatiebijeenkomst hierover geopperd dat er voor 2 scholen
in het nieuwe MFC geen draagvlak is. Mariette gaat hem een mail sturen, met onze zorg dat de
plannen niet vertraagd moeten worden hierdoor, en dat we als dorp erg blij zijn met de plannen voor
het nieuwe MFC.
Voor ons gevoel ligt het onderwerp verkeer/veiligheid stil bij de gemeente.
Bij de aanleg van de afrit op de A27 in zuidelijke richting zou het een idee zijn om een particuliere weg
van de Fa. Verspui hierop aan te sluiten om het vrachtverkeer via Beemd/Dorpsweg te verminderen.
De gemeente Gorinchem heeft een “kaal” plan gepresenteerd voor de aansluiting van het
bedrijventerrein Gorinchem Noord op de A27. De gemeente Giessenlanden heeft met Gorinchem al
een overeenkomst om het sluipverkeer te beperken door een aansluiting op de Vlietskade.
Een aantal gewenste maatregelen op het gebied van verkeer/veiligheid zullen we tijdens het bezoek
van het college aan Hoogblokland bespreken (zie verderop in het verslag).

Lopende projecten
a.
b.

c.
d.

e.

We gaan akkoord met het financieren van het watertappunt. Jeanette gaat de gemeente vragen
om het verder te regelen.
Jeanette en Arjette hebben een gesprek met Annemieke gehad over de nieuwe woonvisie van de
gemeente. De gemeente wil van bewoners weten aan welke woningen behoefte is en niet meer
zelf bepalen welke woningen er gebouwd worden. Het dorpsberaad kan hier een rol in spelen.
Een doelgroep is oa. de ouderen. We kunnen bvb. tijdens een ouderenmiddag bij hen informeren
waar behoefte aan is. Er komt een vervolggesprek met Annemieke om de ideeën van de
gemeente verder uit te horen.
Na de raadsvergadering van 31 maart as. kunnen we verder bespreken welke acties er verder
ondernomen moeten worden mbt. de bouw van het MFC.
Bezoek college aan Hoogblokland: we kiezen 28 juni als datum. Ton gaat een programma maken,
wij kunnen nog ideeën aanleveren. Voorlopig idee: verbouwde boerderijen/ijsclub/Betonson/van
Kessel/AED/Jan Versluis. Vervoer in de oude brandweerauto. Eindigen bij het zwembad, met
uitnodiging voor een duik en evt. BBQ. Bespreekpunten: parkeerprobleem oa.
Korenbloemstraat/geluidsschermen/verkeersveiligheid. Het moet een “leuk uitje”worden voor
het college, maar kritische noten mogen best genoemd worden. Dorpsbewoners kunnen nog
ingelicht worden.
Aandachtspunten informatieavond Gorinchem Noord: zware/chemische industrie, fietsroute.

Rondvraag
Geen vragen
Ingekomen stukken
Buurtpreventie: geen informatie meer vanuit de gemeente
Buurtgezinnen: Giessenlanden is een proefgemeente hiervoor; wij ondernemen als dorpsberaad hier
geen aktie op.
Sluiting
Volgende vergadering woensdag 11 mei as.

