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Hooglands Dorpsteam 
Verslag vergadering 13 juni 2018 

Aanwezig : Marion – Ans – Ineke – Wilma –Timo – Paul – Hans –- Ankie (verslag) 
Afwezig : Jessica, Wim 
Gasten  :  
 
1. Opening door de voorzitter 

 De agenda wordt vastgesteld.  
 

2. Ingekomen stukken/mededelingen  

- Brief van de Gemeente Amersfoort over wandeling langs speelplekken  

- Dorpsfeest: inschrijving ontvangen. 

- Brief over ‘De week van de ontmoeting’ 

 

3. Notulen van-vergadering d.d. april 2018 

 Ag.pnt 6: Website: Marion en Jessica hebben samen de website doorgenomen en enkele 
zaken zijn nu aangepast.  

 Activiteitenlijst/punt 6: Timo heeft dergelijke hulp voor ouderen besproken met/bij 
ondernemersvereniging. Zij ziet geen mogelijkheden. Punt vervalt.  

 Activiteitenlijst wordt aangepast.  
 

Het verslag van de vergadering van 11 april 2018 wordt goedgekeurd.  
 

4. Vrijwilligersbuffet 

De zaal is inmiddels gereserveerd. De coördinatie van het buffet loopt i.s.m. Nanda van de 

Heuvel.  

Ans zal Wim van Dijk vragen als quizmaster. Ook zal bij Wim navraag gedaan worden over het 

door hem aanleveren van vragen. Alle Dorpsteamleden worden opgeroepen vragen te bedenken.  

 

5. Dorpsfeest 

Vindt plaats van 13 tot en met 16 september. Zondag staat Dorpsteam Hoogland er met een 

kraam. Op de vergadering van 12 september a.s. zullen de laatste punten kortgesloten worden. 

Timo meldt dat hij deze vergadering niet aanwezig zal zijn. Hij weet in principe welke materialen 

er nodig zijn voor de kraam en levert deze op zondag 16 september aan. Wanneer er nog 

bijzonderheden zijn deze graag aan hem mailen.  

  

6. Website 

 Stand van zaken vernieuwing:  
Marion heeft samen met Jessica gekeken. Punten die Marion had zijn aangepast.  
 

7. Werkgroepen Hooglands Dorpsteam 
o Spelen/Kids Active: 

 Elise uitnodigen voor de volgende vergadering 12 september.  
 Met betrekking tot de wandeling langs de speelplekken zoals georganiseerd door 

de gemeente Amersfoort: 
Ineke gaat de 25e en Marion de 28e 
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o Mobiliteit/toegankelijkheid: 

 Hans vertelt over de les die werd gegeven bij BS. De Langenoord. 
 Hans deelt mee dat hij besloten heeft te stoppen met zijn deelname aan de 

werkgroep. 
 De werkgroep mobiliteit bestaat dan nog uit Anita Petten en Rie van de Meer; zij 

zijn niet echt actief in de werkgroep. Er zijn geen vervangers gevonden. De 
werkgroep zou dan ophouden te bestaan.  

 Hans benadert Bert Kasper over eventueel vervolg werkgroep mobiliteit. Bert 
kan dan mogelijk ook aan de vergaderingen deelnemen. De werkgroep mobiliteit 
zou dan in ieder geval nog twee maal per jaar een les kunnen geven. Er is een 
lesmap/kist met lesmateriaal beschikbaar. We willen proberen de werkgroep 
voort te laten bestaan. Hans koppelt terug aan Marion wat Bert op de vraag 
gezegd heeft.  

 Hans bekijkt of hij nog de vergaderingen van het Hooglands Dorpsteam blijft 
bijwonen. Hans licht andere leden in.  

 Alle leden zullen ook voor zichzelf nagaan of ze mensen voor de werkgroep 
weten.  

o Verkeer: 
 Timo vertelt dat er op 4 juli a.s. een vergadering is. Hijzelf is dan op vakantie.  
 Voor wat betreft de tunnel onder de Bunschoterstraat richting Coelhorsterweg is 

er een verrassende ontwikkeling te melden: Provincie blijkt wel degelijk geld 
hiervoor klaar te hebben liggen. Probleem ligt nu bij de gemeente.  

 Open leggen Zevenhuizerstraat en Hamseweg: de nutsbedrijven zijn aan het 
inventariseren. Hierna volgt een planning en een inspraakavond. Bedoeling is 
begin volgend jaar, na de carnavalsoptocht, te beginnen.  

o Buurtbudget: 
 Zoals bekend zijn er 57 aanvragen gedaan.  
 Timo legt de begroting uit van Hooglands Dorpsteam; hierin zitten de gelden van 

het buurtbudget. Naar aanleiding van enige onduidelijkheden wordt afgesproken 
dat Timo deze begroting aanpast en opnieuw (via Ineke) zal rondmailen.  

o Maatjes:  
 Marion deelt mee dat de kascommissie bij Ria Abbring is geweest. Er werden 

geen onregelmatigheden aangetroffen.  
 Van het geld van de Bieshaarschool staat er in september een uitje met cliënten 

en vrijwilligers naar Orchideeënhoeve in Luttelgeest gepland.  
 Heleen Zuiderduin (SRO) gaat spreken over functie van bewegen en effect 

hiervan op hersenen.  
 De Maatjes zijn van mening dat hun bestuur verjongd moet worden. Iedereen 

wordt opgeroepen over invulling hiervan na te denken.  
o Groen:  

 Ans vertelt: Er was een succesvol bezoek aan de Montessori school. Er werd 
vanuit de school gevraagd volgend jaar weer te komen.  

 De Bieshaar school werd ook bezocht. Dit was ook een succes, de nieuwe leden 
van de werkgroep zijn erg enthousiast. De karren, die gestald staan bij het 
Groene Huis, worden goed gebruikt.  
Vanuit buurtbudget kan nieuw materiaal aangeschaft worden. 

 Vlindertuintje: er is een nieuwe beheerder:  Mattie van Rooijen. Paal nr. 4 is 
verplaatst naar fietspad aan de Molenweg. Ans neemt dit nog op met de 
gemeente om de verplaatsing door te geven.  

 Bianca Snel zal schrijven over Wulf van Loenen die twee tuintjes heeft.  
 Op dit moment zijn er 12 vlindertuinen.  
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o Senioren Actief 

 Volgens Paul was er bij de start van het wandelen en fietsen een hele leuke 
groep. Tijdens de vakantie van Paul is dit blijkbaar niet doorgezet. Hij is deze 
week weer begonnen. Hij vindt het moeilijk iedereen tevreden te stellen. Het 
niveauverschil is soms best groot. Dit moet zich nog verder ontwikkelen. Er zijn 
genoeg enthousiaste leden. 

 De activiteiten stonden ook vermeld in de nieuwsbrief van de Hooglandse 
Maatjes.  

 Marion stelt voor om als mogelijke activiteit eens aan ‘Walking Football’ te 
denken. Paul zal hierover op korte termijn contact opnemen met de 
Voetbalvereniging Hoogland. Marion heeft de naam van de landelijke 
coördinator van deze activiteit; zij geeft deze naam door aan Paul.  

o Verhalen in Hoogland 
 Wilma vertelt dat er vanuit het buurtbudget 385 euro werd toegekend. 
  1 september komt Abe van de Veen met een verhaal in de pastorietuin voor 

gezinnen. 
 3 november komen er twee mensen vertellen: Verhaal over Santiago en verhaal 

over Provence. Wilma heeft nog hulp nodig bij het maken van affiches. Wilma 
heeft stukje gestuurd voor de website. Zij wil ook publiceren in de krant, De 
Hooglander en AD. Moet ook opgenomen worden in de ‘Mijn Hoogland’ app. Zij 
zal hierover contact opnemen met Jan Bijvank. Via Janneke van Harten, 
contactpersoon van de nieuwsbrief van de Hooglandse Maatjes kan hier ook 
mogelijk aandacht aan besteed worden. Er zullen ook posters op de basisscholen 
gehangen worden.  

 Tip: mailadres van bezoekers vragen.  
 Marion denkt na over iemand die kan helpen bij het maken van de poster. 

o Er is een leesgroep opgestart via de bibliotheek. (Senia) Hier maken op dit moment 7 
personen gebruik van; er is nog ruimte voor meerdere personen. Dit loopt via Jitske Laks.  

 
8. Rondvraag en sluiting 

 Wilma zal een stukje schrijven voor de website. Zij zal Jessica hierover benaderen.  

 Marion sluit de vergadering. 
 

Komende vergaderingen 

Dag Datum Tijd Plaats 

Woensdag 12 september 2018 20:00 uur De Neng 

Woensdag 14 november 2018 20:00 uur De Neng 

 
Actielijst/Afsprakenlijst 

Nr. Datum Actie Wie 

1.  17-5-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website: 

 T.z.t. link Wijkkaart plaatsen op 
website en Facebook  

 Data meeting het laatste eindje 
plaatsen. (via Marion) 

 Succesverhaal plaatsen 

 Plaatsing van oproep vrijwilligers 
Speelotheek 

 Bij Hans van Selm werkgroep mobiliteit 
veranderen in Toegankelijkheid 

 
Jessica 
 
 
 
Ankie stuurt op 
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11-4-18 
 
 
 
 
 
 
 
13-6-18 
 

 Marion gaat met Jessica samen 
website bekijken 

 Foto Ans en Paul plaatsen 

 Uitslag buurtbudget 2018 op website 
plaatsen 

 Homepage van website 
printen/lamineren 

 Werkgroep ‘Verhalen in Hoogland 
’toevoegen 

 ‘Senioren Actief ‘ aan Homepage 
toevoegen 

 Oproep vrijwilligers Automaatje 

 Stukje over ‘Verhalen in Hoogland 
’plaatsen 

 
Marion/Jessica 
Jessica 
 
Jessica 
 
Jessica/Timo 
 
Jessica 
 
 
 
 
Jessica via Wilma 

2.  17-5-17 Activiteiten werkgroepen doormailen aan 
Jessica zodat zij dit kan melden op FB 

Allen 

3.  17-5-17 
 
13-6-18 

ANWB automaatje. Mogelijkheden 
onderzoeken. 
Hooglandse Maatjes werken samen met VDH. 
Subsidieaanvraag is in de maak. 
Nu druk met vinden van vrijwilligers. 

Marion 

4.  12-9-17 Aanleveren foto’s bij Jessica over activiteiten 
Hooglands Dorpsteam. 

Allen 

5.  8-11-17 Brief opstellen aan VDH over wens aanpassing 
bestaande woningen voor senioren in 
Hoogland 

Marion 

6.  8-11-17 Foto’s liken/delen van facebookpagina 
Hooglands Dorpsteam 

Allen  

7.  14-2-18 
 
 
 
 
 
 
 
13-6-18 

Vrijwilligersactiviteit: een etentje in buffetvorm 

met een pubquiz.  

 Datum: 10 oktober 2018. Zaal is 

gereserveerd. 

 Jessica houdt zich bezig met de vragen 

(ong. 25) voor de pubquiz. 

 Quizmaster: Ans vraagt Wim van Dijk 

 Overleggen met Wim over aanlevering 

vragen 

 Alle Dorpsteamleden zelf ook vragen 

bedenken 

 
 
 
 
 
 
Jessica 
 
Ans 
 
 
Allen 

8.  14-2-18 Vragenlijst opstellen om behoefte te kunnen 
peilen via Website/Facebook. Hierna aan 
iedereen rondmailen.  

Jessica 

9.  13-6-18 Elise Blom uitnodigen voor vergadering 12 
september a.s. 

Ineke 

10.  13-6-18 Wandeling op verzoek van gemeente langs 
speelplekken: 
Ineke gaat de 25e en Marion de 28e als 

 
 
Ineke en Marion 
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vertegenwoordigers van Hooglands Dorpsteam  

11.  13-6-18 Hans benadert Bert Kasper over deelname aan 
werkgroep Mobiliteit. Ook vraagt hij of Bert wil 
deelnemen aan overleg van Hooglands 
Dorpsteam.  
Hans licht andere leden van de werkgroep in 
over het stoppen van zijn deelname aan de 
werkgroep. 
Iedereen van het Hooglands Dorpsteam graag 
in omgeving rondkijken naar geschikte mensen 
voor de werkgroep mobiliteit.  

Hans 
 
 
 
 
 
 
Allen 
 
 

12.  13-6-18 Rondmailen aangepaste begroting. Timo/Ineke 

13.  13-6-18 Ideeën over invulling verjonging bestuur 
Hooglandse Maatjes 

Allen 

14.  13-6-18 Onderzoeken mogelijkheid opzetten Walking 
Football: 
Paul neemt contact op met VVH 
Marion geeft aan Paul naam door van 
landelijke coördinator 

 
 
Paul 
Marion 

15.  13-6-18 Verhalen in Hoogland: 
Contact opnemen met Jan Bijvank, Mijn 
Hoogland app.  
Contact opnemen met Janneke van Harten – 
Hooglandse Maatjes Nieuwsbrief. 
Marion denkt na over persoon om poster te 
maken.  

Wilma 
 
 
 
 
Marion 

 


