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Hooglands Dorpsteam 
Verslag vergadering 17 mei 2017 

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

• Marion opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Zij meldt dat Jaap zich heeft 
afgemeld voor de vergadering van vandaag. Hij heeft ook aangegeven niet meer aan het 
Hooglands Dorpsteam te kunnen deelnemen. Marion zal contact opnemen met de 
werkgroep Groen om te kijken wie Jaap vanuit deze werkgroep in het Hooglands Dorpsteam 
kan vervangen. Zij regelt ook een afscheidscadeau voor Jaap.   

• De agenda wordt vastgesteld.  
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

• Honoreringsbrief organisatiekosten Dorpsteam € 1500,- 

• Honoreringsbrief vrijwilligersbuffet € 350,- 

• Opgave werkgroepen naar St. Bewonersinitiatieven Hoogland gestuurd. 

• Het Hooglands Dorpsteam is opgegeven voor een kraam op het Dorpsfeest. 

• Begroting Hooglands Dorpsteam : Timo licht toe. Hier volgt nog een kleine aanpassing op (zie 
punt 3). Timo zendt de aangepaste begroting rond.  

 

3. Notulen van-vergadering d.d. 8 maart 2017 

• Pag. 2, rondvraag; n.a.v. invulling stukje grond oude bibliotheek. Inmiddels is duidelijk dat 
hier gebouwd gaat worden. Marion neemt contact op met Yvonne van Norden van de VDH 
over de seniorenbouw in Hoogland. 

• Pag. 4, actielijst, punt 1; in de begroting van het Hooglands Dorpsteam blijkt er ruimte te zijn 
voor de zgn. narrowcasting op het scherm in de hal van De Neng. Hans zal aan Wim 
doorgeven aan welke eisen dit moet voldoen. Wim doet een voorstel voor tekts/graphic 
namens Hooglands Dorpsteam en stuurt dit door naar de andere leden voor commentaar.  

• Andere punten die niet meer van toepassing zijn vervallen.  
 
Het verslag van de vergadering van 8 maart 2017 wordt goedgekeurd.  
 
4. Kastruimte De Neng 

De werkgroep Spelen zegt op per 1 juni a.s. Marion zal de werkgroep Groen benaderen met de 
vraag of hun kast ook opgezegd kan worden. 
 

5. Behandeling Meldpunt op website Hooglands Dorpsteam  
Er wordt besloten dat de tekst op de website aangepast zal worden. Er staat nu: 
“ Het WBT streeft naar een afhandeltermijn van maximaal twee weken, dat wil zeggen dat u 
binnen 2 weken bericht krijgt wat de vervolgstappen zullen zijn en wanneer deze gaan 
plaatsvinden.” Deze tekst wordt vervangen door: “ Het Hooglands Dorpsteam zal uw melding zo 
spoedig mogelijk behandelen en u berichten over de vervolgstappen.” 
 

6. Website 

• Stand van zaken vernieuwing: actiepunten zijn weggewerkt. Marion geeft Jessica info over de 
meetings met het thema ‘ Het laatste eindje’ zoals deze georganiseerd wordt door de 
Hooglandse Maatjes.  
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• Buurtbudget uitslag 2017 wordt geplaatst.  

• Plaatsing stukje Kids Active. 
 

• Facebookpagina 
Jessica vraagt om input van de activiteiten van de diverse werkgroepen zodat zij deze op FB kan 
plaatsen.  
 

7. Werkgroepen Hooglands Dorpsteam 
o Spelen/Kids Active: 

▪ Wilma vertelt dat Kids Active de naam is waarmee vanaf nu naar buiten getreden 
worden.  

▪ Er is een drukbezochte paasactiviteit geweest. Hierbij werd gewerkt met een 
andere opzet dan voorheen. De kinderen gingen in verschillende 
leeftijdsgroepen eieren zoeken in de speeltuin.  
Er bleek achteraf irritatie over de door De Neng opgestelde factuur. Uiteindelijk 
werd de rekening aangepast maar de gehele gang van zaken verliep dusdanig dat 
er wordt besloten bij het bestuur van De Neng een officiële klacht in te dienen. 
Wilma zal met haar werkgroep een concept van deze brief opstellen en deze 
rondmailen. Ineke zal dan namens het Hooglands Dorpsteam de brief versturen.  

▪ Er is een vruchtbaar overleg geweest met Jonge Onderzoekers/Technica 
Team/Theater en bibliotheek. Er zijn volop ideeën. 

o Mobiliteit: 
▪ Hans vertelt dat de werkgroep bij de Horizon is geweest voor een gastles. De 

leerlingen waren enthousiast. Er werden foto’s gemaakt door de leerkrachten. 
Hans vraagt ze op en stuurt ze door naar Jessica zodat zij ze kan plaatsen op 
facebook/website. 

o Verkeer: 
▪ Timo doet verslag van een heftige periode welke (bijna) tot een crisis heeft 

geleid binnen de verkeerscommissie. Uiteindelijk heeft de werkgroep iedereen 
weer op een lijn weten te krijgen. Er komt een snelheidsmeting op de 
Zevenhuizerstraat.   

o Buurtbudget: 
▪ Ankie deelt mee dat het buurtbudget definitief is toegekend en dat de indieners 

hiervan op de hoogte zijn gesteld.  
o Maatjes: 

▪ Marion vertelt over de verschillende activiteiten: 
▪ Een infomiddag over het laatste kindertransport uit Westerbork.  
▪ De gespreksgroep ‘Het laatste stukje’ loopt goed. Er is veel belangstelling voor. Er 

komen nog verschillende bijeenkomsten. 
▪ ANWB automaatje: Marion heeft Ralph Linnenbank gemaild om te vragen bij 

welke afdeling van de gemeente zij toestemming moet vragen. Hierop heeft ze 
nog geen reactie gehad. Zij zal hem daarom opnieuw benaderen. Wel is 
inmiddels bekend dat ook de VDH hierin actief wil meewerken.  

o Groen:  
▪ Marion vraagt bij Ans Bruins wie er als vertegenwoordiger in het Hooglands 

Dorpsteam komt.  
 

 
8. Rondvraag en sluiting 

• Wim is bezig met de Wijkkaart; bestemd voor Kinderen en Jeugd van 6-18 jaar. Verspreiding 
is nog niet duidelijk. Hij vraagt wie er mee wil kijken of de adressen kloppen. Wilma stemt 
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hierin toe. Timo raadt aan in oktober a.s. bij de ondernemersvereniging aan te kloppen voor 
sponsoring.  

• Er wordt besloten de vergadering van 21 juni a.s. te annuleren. Dit wordt gemeld aan Ineke 
zodat zij De Neng kan inlichten.  

• Hans meldt dat hij een nieuw emailadres heeft: hansvselm47@gmail.com 

• Marion sluit de vergadering. 
 

Komende vergaderingen 

Dag Datum Tijd Plaats 

Woensdag  13 september 2017 20.00 uur De Neng 

Woensdag  8 november 2017 20.00 uur De Neng 

 
Actielijst/Afsprakenlijst 

Nr
. 

Datum Actie Wie 

1. . 8-6-16 
 
17-5-17 
17-5-17 

Mogelijkheid onderzoeken van plaatsing op tv-
scherm in hal dorpshuis.  
Hans geeft eisen narrowcasting door aan Wim. 
Wim maakt opzet en stuurt dit door aan 
andere leden.  

Hans 
 
Hans 
Wim 

2. . 17-5-17 Navragen wie vanuit de werkgroep Groen 
zitting neemt in Hooglands Dorpsteam. 
Vragen of de huur van de kast in de Neng 
opgezegd kan worden.  

Marion 

3.  17-5-17 Bedankje Jaap regelen Marion 

4.  17-5-17 Begroting Hooglands Dorpsteam aanpassen 
n.a.v. reclame Dorpsteam op tv scherm in hal 
Neng en rondsturen aan leden Hooglands 
Dorpsteam 

Timo 

5. . 17-5-17 Contact opnemen met Yvonne van Norden 
betreffende navraag seniorenbouw in 
Hoogland 

Marion 

6.  17-5-17 Website: 

• Tekst meldpunt aanpassen (zie ag.p. 5) 

• Dubbele foto Wim verwijderen. 

• Email adres Hans aanpassen 

• Werkgroep buurtbudget bij Ineke 
verwijderen. 

• Werkgroep buurtbudget bij Ankie 
toevoegen. 

• Bij Wilma toevoegen: werkgroep Kids 
Active 

• Werkgroep Spelen wijzigen in Kids 
Active.   

• Stukje Kids Active plaatsen.- Wilma 
levert dit aan.  

• Data meeting het laatste eindje 
plaatsen. (via Marion) 

• Uitslag buurtbudget plaatsen. 

• Contact opnemen met Eefke Wesdorp 
betreffende info Indebuurt033. 

 
Jessica 
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• Foto’s gastles werkgroep mobiliteit 
plaatsen (Hans levert aan). 

7.  17-5-17 Activiteiten werkgroepen doormailen aan 
Jessica zodat zij dit kan melden op FB 

Allen 

8.  17-5-17 Opstellen concept klachtbrief t.a.v. bestuur De 
Neng en rondmailen. 
Verzenden van definitieve brief 

Wilma  
 
Ineke 

9.  17-5-17 ANWB automaatje. Bekijken/navragen (via R. 
Linnenbank?) welke afdeling van de gemeente 
hier toestemming voor moet geven. 

Marion 

10.  17-5-17 Wijkkaart.  
In september/oktober ondernemersvereniging 
benaderen. 

Wim/Wilma 
Wim/Timo 

 


