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Hooglands Dorpsteam 
Verslag vergadering 8 juni 2016 

Aanwezig : Timo – Marion- Ineke – Gerda – Wilma – Jessica – Hans– Jaap (gedeeltelijk) –Ankie 
(verslag) 

Afwezig : Wim  
Gasten  :  

   
 
1. Opening door de voorzitter 

 Marion opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Een speciaal welkom voor 
Hans van Selm. Hans volgt Gerda op in het Hooglands Dorpsteam; ook maakt hij deel uit van 
de werkgroep Mobiliteit.  

 De agenda wordt vastgesteld 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Bericht van Dorpsfeest Hoogland: opgave loopt via de website. Het Hooglands Dorpsteam zal 
zich aanmelden voor zondag 18 september. Ineke regelt dit.  

 Wijkmanager Karin de Wit heeft een mail gestuurd waarin je je kunt opgeven voor een 
nieuwsbrief. Ineke mailt dit nog een keer rond.  

 In een brief geeft de gemeente Amersfoort aan bezig te zijn met aanpassingen in sporthal De 
Bieshaar. Het gaat hier met name om aanpassing van het invalidentoilet. De gemeente geeft 
aan dat de daadwerkelijke aanpassing nog enige tijd zal vergen.  

 De gemeente Amersfoort stuurde ook een brief over het aanpassen en repareren van de 
jongerenontmoetingsplek in het park aan de Engweg.  

 Er is een brief ontvangen vanuit het beheer van De Neng: kasthuur bedraag vanaf 2017  
€ 80,00 per jaar.  

 

3. Notulen van-vergadering d.d. 13 april 2016 

 Pag. 1, punt 4: Marion heeft een overleg gehad met De Neng, over een splitsing van 
informatieve- en een verkoopmarkt. De mensen van De Neng komen hier nog op terug.  

 Pag. 1, punt 4: bord aan de buitenzijde van De Neng: Marion heeft hier een gesprek over 
gehad. De aanschafkosten zijn ongeveer 225 euro en de precariorechten bedragen jaarlijks 
75 euro. Duidelijk werd dat het bestuur van De Neng niet erg toeschietelijk was.  
Een alternatief is mogelijk het plaatsen van informatie over Hooglands Dorpsteam op het 
televisiescherm in de hal van het dorpshuis. Hans zal dit bekijken.  

 Pag. 2, punt 6: Kast: Jaap heeft de kast in de Neng opgeruimd. Er blijken momenteel twee 
kasten in gebruik te zijn; één voor werkgroep Spelen en één voor werkgroep Groen. Deze 
mogen niet op de huidige plek blijven staan maar zullen naar de bovenverdieping moeten 
verhuizen. Er wordt afgesproken dat genoemde werkgroepen in september a.s. zullen 
doorgeven hoeveel ruimte ze nodig hebben. Mogelijk kan alles in één kast. Aangezien er voor 
de kast(en) vanaf 2017 huur moet worden betaald moet hier mogelijk een aanvraag bij het 
buurtbudget worden gedaan. Hierover moet uiterlijk november a.s. duidelijkheid zijn.  

 Pag. 3, Actielijst: wordt aangepast.  
 

Het verslag van de vergadering van 13 april 2016 wordt goedgekeurd.  
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4. Website 

Jessica geeft een toelichting over de stand van zaken m.b.t. de nieuwe website: 

 het interview met Marion komt volgende week in de Hooglander. Daarin wordt verwezen 
naar de nieuwe website: het is daarom noodzakelijk dat deze dan gereed is.  

 Hans mailt aan Jessica een profielfoto. Ineke zal ook een nieuwe foto sturen.  

 Facebookpagina. De facebookpagina is gekoppeld aan de website. Technisch moet Jessica 
nog een en ander uitzoeken. Inlogcodes zijn rondgemaild aan het Hooglands Dorpsteam. De 
leden kunnen ook met de inlogcodes naar de kalender: zij kunnen dan zelf activiteiten op de 
website vermelden. De inlogcodes zal Ineke in de adressenlijst vermelden.  

 De vergadering gaat akkoord met de domeinnaam met .com extensie.  
 

5. Werkgroepen Hooglands Dorpsteam 
o Spelen:  

 Gerda heeft een mail uit laten gaan over evaluatie van het paasfeest en vast 
vooruitdenken voor het kerstfeest. 

o Mobiliteit: 
 Gerda vertelt dat Hans de contacten met het Gehandicapten Platform 

Amersfoort overneemt. Dit platform gebruikt ook het lesprogramma voor de 
scholen. De samenstelling van de werkgroep is veranderd. De weekmarkt in 
Hoogland is inmiddels beter bereikbaar.  

o Verkeer: 
 Timo meldt dat hij de eerstkomende vergadering van de werkgroep wegens 

vakantie niet bij kan wonen. Wilma zal hem vervangen. Hij geeft als advies om bij 
bv. wegonvolkomenheden hiervan een melding te maken via het zogenaamde 
Meldpunt Woonomgeving van de gemeente Amersfoort.  

o Buurtbudget: 
 Ineke deelt mee dat het buurtbudget loopt. In oktober a.s. komt de werkgroep 

weer bij elkaar. Dit najaar zal zij haar taken overdragen aan Ankie.  
o Maatjes: 

 Marion vertelt dat er sinds mei jl. iedere woensdagochtend koffie drinken in De 
Neng is. Deze ochtenden worden goed bezocht.  

 Het bezoek aan kasteel Sypesteyn was een groot succes. 
 De duo-fiets loopt als een trein.  
 Op vrijdag 17 juni is er een lezing door Bert Casper over het leven met visuele 

beperking.  
o Groen:  

 Jaap informeert: de werkgroep is onlangs bij elkaar gekomen. Er moet nog een 
vervanger voor Arthur Hooijer gevonden worden. Arthur heeft aangegeven te 
willen blijven tot hij vervangen is. Er komen nog twee bijeenkomsten op 
basisscholen. De vlinderpaden lopen goed. Jaap deelt een mail van de gemeente 
rond. Hieruit blijkt dat bomen die dood zijn en/of verwijderd worden niet 
vervangen worden. Het voorstel wordt gedaan om Joop van de Bunt van de 
gemeente Amersfoort voor de vergadering van september a.s. uit te nodigen. 
Ineke regelt dit.  
 

6. Dorpsfeest. 18 september 
Afgesproken wordt dat Marion, Hans en Timo in ieder geval op 18 september aanwezig zullen 
zijn. Ook de andere leden van het Hooglands Dorpsteam wordt gevraagd enkele uren op de 
kraam aanwezig te zijn. Timo neemt de benodigde spullen mee.  
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7. Afscheid Gerda 
Marion neemt afscheid van het Hooglands Dorpsteam. Zij wordt bedankt voor al haar inzet 
gedurende de laatste 8 jaar. Gerda gaat nog wel door met de werkgroep mobiliteit. Gerda geeft 
aan wel graag de notulen te blijven ontvangen. 
 

8. Rondvraag en sluiting 

 Marion sluit de vergadering. 
 
 

Komende vergaderingen 

dag Datum tijd plaats 

Woensdag 14 september 2016 20.00 uur De Neng 

Woensdag 9 november 2016 20.00 uur De Neng 

Woensdag 14 december 2016 Onder voorbehoud  

 
Actielijst/Afsprakenlijst 

Nr. Datum Actie Wie 

1.  18-11-15 Zorgdragen voor gezamenlijke brief werkgroepen 
Groen en Mobiliteit richting de scholen 

Werkgroep Groen en 
werkgroep Mobiliteit 

2. 13-4-16 Zorgen voor vermelding Hooglands Dorpsteam aan 
gevel De Neng 

Marion 

3. 8-6-16 Opgeven voor stand op Dorpsfeest d.d. 18-9-2016 Ineke 

4. 8-6-16 Rondmailen informatie nieuwsbrief gemeente Ineke 

5. 8-6-16 Mogelijkheid onderzoeken van plaatsing op tv 
scherm in hal dorpshuis 

Hans 

6. 8-6-16 Bekijken/opruimen van de kasten in De Neng. 
Mogelijk de spullen allemaal in één kast plaatsen. 
Bedenken of er een aanvraag voor buurtbudget 
moet worden gedaan.  

Werkgroep Speen 
Werkgroep Groen 

7. 8-6-16 Kastruimte De Neng op agenda november plaatsen Ineke 

8. 8-6-16 Joop van de Bunt uitnodigen voor vergadering 14 
september a.s.  

Ineke 

 


