Notulen overleg Dorpsberaad Hoogblokland d.d. 25 januari 2016

Aanwezig: Jeanette, Arjette, Ronald, Agnes, Jacco, Mariska, Sjanie, Annemieke, Channah
Afwezig: Ferry, Mariette, Shanta, Ton, Jan

1. NOTULEN VORIG OVERLEG
Stukje over de vuilcontainers Vlietstraat: Mariska heeft dit niet aangeleverd en we gaan dat
nu ook niet meer plaatsen. Mosterd na de maaltijd.
Channnah heeft de koopman van het stoepje (bakker op de markt) gesproken. Deze ziet niet
veel potentie in de markt hier. Hij denkt dat het doodbloedt, en ziet geen mogelijkheden om
meer klanten te trekken. Het Dorpsberaad kan verder geen bijdrage leveren om de markt
een nieuwe impuls te geven.
NL DOET: Channah heeft de klussen van het zwembad en de ijsclub op de website gezet.
2. NIEUWS PR
Shanta heeft de flyer voor het zwembad gemaakt, die ligt nu ter goedkeuring bij de
bestuursleden van het zwembad. Daarna worden nog aanpassingen gedaan. Dan kan er
geflyerd worden. Shanta houdt ons op de hoogte.
Er is een stukje in het Kontakt gekomen over de informatieavond.
De Gorcumse Courant heeft het stukje niet geplaatst, niet achter te komen waarom.
Klein stukje in het AD, 2 dagen na de bijeenkomst.
3. EVALUATIE INFOAVOND MFC
Was een drukbezochte, positieve avond, waarop we veel input hebben gekregen voor het
nieuwe MFC.
Het rapport met de samenvatting met de aanbevelingen was door een misverstand, nog niet
helemaal klaar, toen vorige week de vergadering van de stuurgroep was.
Daarom is de ruwe versie verstuurd naar de leden van de stuurgroep, met een begeleidende
mail van Mariska.
Tijdens de stuurgroepvergadering is nauwelijks aandacht besteed aan het rapport.
Het voorlopig ontwerp is tijdens deze vergadering niet vastgesteld, omdat de scholen en de
SKA het niet eens zijn over de verdeling van de vierkante meters.
De Tilgroep heeft een begroting gemaakt voor exploitatie van het Dorpshuis.
Dus deze begroting wordt meegenomen in het besluit. Het is niet noodzakelijk dat de Til dat
gaan doen. De begroting wordt in dit besluit vastgesteld, maar niet wie gaat exploiteren.

Mariska gaat deze week het rapport verder uitwerken en samenvatten.
Zij stuurt het dat rond voor feedback. Begin volgende week wordt het rapport dan verstuurd
naar de leden van de stuurgroep, projectgroep, architecten bureau en ICS de externe
projectbegeleider.
Annemieke maakt melding dat het rapport eraan komt en dat het nog toegevoegd moet
worden aan de stukken die naar de raad gaan.
Het streven is dat het rapport eind volgende week bij de gemeente ligt.
4. SOCIALE COHESIE (PUNTEN UIT HET DOP)
In het DOP staat: Het vertrouwen dat het nieuwe Multi Functionele Centrum een belangrijke
rol gaat spelen als ontmoetingsplaats is groot. Voorwaarde is dat er voor elke leeftijdsgroep
activiteiten zijn om elkaar te treffen. Het activiteitenaanbod en de daarvoor geldende prijzen
bepalen mede deelname. Bij thema 4 is hierover al het nodige gezegd. Dit punt heeft de
komende tijd onze volledige aandacht.
De gemeente gaat in februari alle verenigingen benaderen over tijdelijke huisvesting tijdens
de sloop en bouw.
Idee voor de gemeente: het gebouw van de visput voor dans en jazz en vergaderingen, en
het gebouw van de ijsclub voor vergaderingen.
De ruimte van de ondergrondse kerk op het voormalige terrein van van Uden staat leeg en
lijkt hier geschikt voor.
De avond die we voor verenigingen willen gaan houden stellen we uit tot het moment dat
het MFC weer geopend wordt, zodat zij opnieuw zichzelf kunnen presenteren. De
verwachting van, vooral de gymvereniging, is dat zij leden kwijt raken door de bouwperiode.
5. ACTIE CENTRUMPLEIN HOOGBLOKLAND
Er is vanuit de gemeente een budget voor dit project. Er komen bankjes, een infobord, en
een watertappunt.
Het dorpsberaad schenkt het watertappunt en het evt . tekort op de begroting. Wij hebben
een budget van 5000,- euro.
Oasen moet, in opdracht van de gemeente, nog kijken of het mogelijk is om op die plek een
watertappunt te realiseren.
Er moet goed gekeken worden naar de samenhang van het plein voor het nieuwe MFC en
het Toeristisch Overstap Punt.
Jeanette neemt contact op met Maarten Schuurman om dit project verder in gang te zetten.
6. AED
Naast onze eigen registratie via het Radboud ziekenhuis gaat de gemeente nu gefaseerd over
op het systeem van Hartveilig wonen.
Sjanie checkt en stemt af met Ferry hoe we dit af kunnen stemmen met de mensen die zich
al hebben aangemeld bij ons en dus bij het systeem van het Radboud. Zij moeten ook
aangemeld worden bij hartveilig.

7. NL DOET
Arjette en Agnes coördineren ons initiatief om bij beide acties, van het zwembad en de
ijsclub, een lunch te verzorgen voor alle vrijwilligers. Als er hierbij hulp nodig is wordt dit
gevraagd en afgestemd via de app.
8. SUBSIDIE FEESTWEEK
Er is 3000,- euro geschonken aan de Oranjevereniging als sponsoring van een feestavond.
Als het programma bekend is mogen wij een avond/activiteit kiezen waaraan we dat bedrag
willen geven en willen we dit graag symbolisch aanbieden.
We kiezen hiervoor een geschikt, klein momentje met een foto.
Mariska benaderd Shanta voor het maken van de cheque en Mariëtte en Kenny voor het
geschikte moment.
Tijdens een overleg van de Oranjevereniging gaan Mariëtte en/of Mariska dit aanbieden.
9. STAND VAN ZAKEN BUITENVERLICHTING
Er is in het buitengebied 1 op 1 vervangen. Het verlichtingsniveau is in principe hetzelfde
gebleven alleen is er door LED verlichting minder strooilicht. Het beeld is dan ook anders.
Ondertussen is de gemeente tot de conclusie gekomen dat er toch nader naar de verlichting
gekeken moet worden. Op een aantal plaatsen schiet het duidelijk tekort en zal er verlichting
bijgeplaatst gaan worden. Waar precies is nu nog niet duidelijk. Voor de kernen wordt er een
verlichtingsplan opgesteld en aan de hand daaraan wordt de verlichting vervangen.
Fijn om te merken dat onze correspondentie hierover niet ongehoord is gebleven!
10. WINDMOLENS
Er komt een informatieavond voor de inwoners van Arkel en voor Hoogblokland over het
bestemmingsplan Gorinchem noord.
11. CORRESPONDENTIE
Wie gaat meedenken over het duurzaamheids beleid van de gemeente. Ton heeft
aangegeven dat dit zijn aandachtsgebied is en dat hij dit graag wil doen. Annemieke geeft dit
door aan Jochem.
Brief Tilgroep: Mariska scant deze in en stuurt deze rond.
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie CDA: omdat we geen kleur willen/kunnen bekennen hebben
we besloten hier niet naar toe te gaan.
12. RONDVRAAG
Channah: Kunnen we streven naar 2 personen per aandachtsgebied? Goed idee, we
agenderen dit voor de volgende keer.

