Notulen overleg Dorpsberaad Hoogblokland
Datum: 7 februari 2018
Aanwezig: Mariska, Channah, André, Agnes, Jan, Tineke, Ton, Gerrit, Sjanie
Afwezig: Ronald, Arjette,
Gasten: Gerrit Hoekstra en Gerrit Heuvelmans inwoners Hoogblokland, Henk Jan den Braven
over CPO project
1. Opening
Mariska opent het overleg en heet de gasten welkom.
2. CPO project achter het MFC
Via de gemeente is er contact gekomen met Henk Jan den Braven die een idee heeft
gemaakt van hoe het CPO eruit kan komen te zien. We hopen dat de inwoners enthousiast
worden als de plannen concreter te zien zijn.
Woensdag 7 maart wordt er (onder voorbehoud van geluidsoverlast van de drumband) een
open avond georganiseerd in de oude openbare school. Hiervoor worden uitgenodigd de
mensen die al eerder belangstelling hebben getoond en ook via facebook, de website en de
krant worden mensen uitgenodigd.
Henk Jan stel zich voor en laat de mogelijkheden en uitgangspunten zien. Deze worden ook
op de avond getoond.
3. Notulen vorig overleg
De oplevering van het MFC is inderdaad verschoven naar max. maart 2019.
dorpskamer is 1 x per week open om boeken te ruilen.
donderdag 8 februari is er een gezamenlijk overleg met de verschillende verenigingen die de
OBS gebruiken om te kijken hoe het onderling gebruik loopt en om te polsen of er behoefte
is aan een verenigingen avond.
4.. Dorpskamer
De officiële opening volgt nog in maart als de activiteiten zijn opgestart en de ruimte verder
is ingericht als dorpskamer. Er zijn een aantal vaste vrijwilligers maar er wordt nog druk
gezocht naar bestuursleden. Er komen iedere donderdagochtend ongeveer 5 personen. Er is
een workshop gehouden voor 8 personen en komende week is er een workshop voor 18
personen.
De hoop is dat er door de verschillende activiteiten mensen enthousiast worden om deel te
nemen in het bestuur.
Ton denkt dat er meer mogelijkheden zijn om de verschillende sociale activiteiten te
koppelen aan de dorpskamer. Doel om tot meer sociale cohesie te komen.
Verzoek aan allen om mee te denken voor vrijwilligers en activiteiten.
5. Bijeenkomst duurzaamheid Noordeloos
In het verslag staat uitgelegd wat dit precies inhoud. Noordeloos heeft de ambitie om
energieneutraal te zijn. Zo zijn er verschillende initiatieven ontstaan. Omdat het
gemeentebeleid ook erg gericht is op duurzaamheid zijn er voldoende professionals die
hierbij kunnen ondersteunen.

Omdat er nu niet voldoende mensen vanuit het Dorpsberaad voorhanden zijn om hier het
initiatief in te nemen gaat Ton een wervend stukje schrijven voor op website en facebook.
We zijn dus op zoek naar enthousiaste inwoners die hierin het initiatief gaan nemen.
6. MFC en buitenruimten
Arjette is bij het overleg over de buitenruimten van het MFC geweest. Verzoek vanuit de
werkgroep is om als dorpsberaad voor het volgende overleg van deze club een bewoners
overleg te organiseren.
Doel: om bij direct omwonenden te informeren wat hun wensen en ideeën zijn.
Deze avond is gepland op 19 februari en Arjette en Mariska zijn hier namens het
Dorpsberaad aanwezig.
Op 8 maart om 14.30 wordt de 1e paal geslagen en wordt er een tijdscapsule in de grond
geboord.
Ook graag iets aanleveren vanuit de dorpskamer (initiatief Channah en Agnes) en vanuit het
Dorpsberaad (ideeën welkom corresponderen via de app)

7. Verdeling aandachtsgebieden
Deze worden verdeeld zie bijlage. We heten Gerrit Heuvelmans die vanavond besluit zich
aan te sluiten bij het Dorpsberaad, van harte welkom. Hij kiest als aandachtsgebied wonen.
8. Avond toekomst Dorpsberaden.
Er wordt een avond georganiseerd door de Dorpsberaden Noordeloos en Giessenburg om
een gezamenlijke visie op dorpsberaden te formuleren. Dit in aanloop naar de samenvoeging
van de gemeenten. We zijn uitgenodigd om aan te schuiven bij een vooroverleg over deze
avond. Dit wordt gehouden op 16 februari om 13.00 uur. Sjanie en Ton gaan hier naar toe.

9. Ingekomen stukken
Nieuwsbrief Werkgroep binnenste buiten.
Omdat we de inwoners van Hoogblokland op de plannen van een landgoed tussen Hoornaar
en Hoogblokland willen wijzen zet Channah op de website en op Facebook een stukje met
daarin een verwijzing naar de initiatiefnemers en een verwijzing naar de tegenstanders.
Dan kunnen geïnteresseerden zich hierin gaan verdiepen.
Ronald is naar een bijeenkomst over hartveilig wonen geweest.
Er hebben zich 41 vrijwilligers zich hebben aangemeld bij Hartveilig wonen in de kern Hoogblokland.
Dat is heel veel.
Channah maakt hier melding van op website en facebook.

10. Rondvraag
Channah: overleggen zijn openbaar In het Kontakt staat altijd een agenda. Zullen we het
overleg daarbij aangeven? Goed idee. Channah gaat dit doorgeven.
Agnes: Wil op de avond van de verenigingen ook het idee opperen om een gezamenlijke
verenigingsagenda te maken. Idee hiervoor: kijk op arkel.nl
Agnes: gaan we de toevoeging @hoogbloklkand.nl nog kopen?
Informeren of de verenigingen dat willen. dan inzetten op het verwerven van deze
domeinnaam.

Ton: CPO is niet exclusief voor de inwoners van Hoogblokland is dat bekend
Gerrit Hoekstra is door Ton meegenomen om eens mee te kijken bij het dorpsberaad, omdat
hij een ervaren voorzitter is en er nog een vacature is als voorzitter.
Gerrit geeft aan mee te kijken en pas later te beslissen of hij toe gaat treden.
Jan: Verzoek om Dorpsberaad kranten uit te wisselen met andere dorpsberaden. Dit gaat via
Jan.

