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Hooglands Dorpsteam 
Verslag vergadering 8 november 2017 

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

 Marion opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Een speciaal welkom voor Paul 
Korting. 

 De agenda wordt vastgesteld. Er wordt afgesproken enkele toegevoegde punten te 
bespreken bij de rondvraag.  

 

2. Kennismaking Paul Korting 

Paul stelt zich kort voor. Hij heeft zich via het inlezen van diverse stukken op deze vergadering 

voorbereid. Hij geeft aan deze vergadering bij te willen wonen om te bekijken of hij voor deze 

vergadering iets kan betekenen. Hierna stellen de andere leden zich aan hem voor.  

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

 Ineke vertelt dat Klaas Holwerda (van woningstichting Alliantie) helaas niet meer een 

vergadering op de woensdag bij kan wonen. Hij heeft haar verteld dat zowel de Alliantie als 

Portaal vanaf dit moment geen nieuwbouw mogen plegen in Hoogland. Dit is op dit moment 

voorbehouden aan woningbouwvereniging Omnia Wonen. Alle woningbouwverenigingen 

blijven wel de bestaande woningen aanpassen en renoveren.  

 Manon meldt de behoefte van met name senioren in Hoogland aan levensbestendige 

woningen in de sociale huur. Zij gaat een brief opstellen voor de commissie Ruimtelijke 

Ordening van de VDH om hier zo extra aandacht aan te vragen.  

 

4. Notulen van-vergadering d.d. 12 september 2017 

 Er zijn geen wijzigingen in de notulen. Marion vertelt dat de gesprekken met het bestuur van 
de Neng m.b.t. ANWB Automaatje tot nog toe geen resultaat hebben opgeleverd.  

 De actie-afsprakenlijst wordt aangepast.  
 

Het verslag van de vergadering van 12 september 2017 wordt goedgekeurd.  
 
5. Website 

 Stand van zaken vernieuwing:  
Jessica vertelt dat de website verder is aangepast. Met name de homepage heeft een ander 
uiterlijk gekregen. Iedereen reageert hier enthousiast op.  
Zij bedankt voor de toegezonden foto’s.  
Jessica zal een aantal maal de homepage afdrukken waarna Timo deze zal lamineren. Deze 
kunnen dan als promotiemateriaal gebruikt worden.  

 Facebookpagina 
Ook op de facebookpagina zijn nieuwe foto’s geplaatst. Verzoek aan de aanwezigen om deze 

te liken/delen.  
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6. Werkgroepen Hooglands Dorpsteam 
o Spelen/Kids Active: 

 Marion vertelt dat er ter voorbereiding van de kerstactiviteit een vergadering is 
geweest in samenwerking met de bibliotheek. Uiteindelijk gaf dit problemen om 
tot een datumvaststelling van dit feest te komen. Stand van zaken is dat de 
kerstactiviteit min of meer stil ligt. Afgesproken wordt dat de kerstactiviteit voor 
dit jaar komt te vervallen.  

 Timo gaat actief werven voor (nieuwe) vrijwilligers t.b.v. de werkgroep. Iedereen 
wordt verzocht in het eigen netwerk rond te kijken/te werven. Streven is om de 
paasactiviteit in 2018 wel door te laten gaan.  

o Mobiliteit: 
 Hans is afwezig. Wim geeft aan dat de werkgroep naar behoren draait. Hij heeft 

inmiddels bij de werkgroep aangegeven deze te willen bijstaan. De vergadering 
geeft als suggestie een nieuwe naam voor de werkgroep, t.w. ‘Toegankelijkheid’  

o Verkeer: 
 Wilma vertelt dat de werkgroep een goede vergadering heeft gehad. Enkele 

besproken punten waren: 
 Zevenhuizerstraat: vernieuwing riool is uitgesteld tot volgend jaar. Er komt in 

januari 2018 een inloopavond over. 
 Fietstunnel Coelhorsterweg/Bunschoterstraat komt toch weer op de agenda 

(provincie).  
 Vanuit de politiek wordt er in december a.s. een hoorzitting georganiseerd over 

actuele verkeerszaken in Hoogland.  
 De commissie is van plan een verplaatsbare verkeerssmiley aan te schaffen. 
 Er komen snelheidsmetingen op de Zevenhuizerstraat. 

 
o Buurtbudget: 

 Ankie deelt mee dat de declaraties nog steeds binnen komen. Zij vertelt dat het 
de bedoeling is dat de diverse werkgroepen hun activiteiten/kosten zoals 
eventuele huur zelf voorschieten en dit dan declareren bij het buurtbudget. 
Ankie zal Hans hierover inlichten.  

o Maatjes:  
 Marion vertelt dat de Maatjes vanochtend hun wekelijkse koffieochtend hebben 

gehouden. Zij kregen hierbij een cheque van de Kunstroute Hoogland t.w.v. 250 
euro overhandigd.  

 Komende activiteit is op 15 december a.s. een voorstelling over Alzheimer door 
Kees van der Zwaard.  

 Vanwege de controle op de gelden die de Maatjes in sommige gevallen van 
derden ontvangen wordt op verzoek besloten een kascontrolecommissie op te 
richten. Ineke en Timo melden zich als deelnemers aan.  

 De Maatjes organiseren een nieuwjaarsborrel. 
 Samen met VDH en Zonnebloem zullen de Maatjes een kerstkaart versturen.  

o Groen:  
 Ans vertelt dat de werkgroep goed op gang is gekomen. De Berkenschool en 

Langenoordschool zijn bezocht. Er hebben zich twee nieuwe mensen voor de 
werkgroep aangemeld. Het contact met het Groene huis loopt uitstekend. Er zijn 
twee bolderkarren aangeschaft. Hier is ook een stallingsplek voor gevonden.  

 Volgend voorjaar volgt een bezoek aan andere scholen. 
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 Vlindertuintjes: deze zijn er in verschillende gradaties. De werkgroep wil er 
enkele, in overleg met de gemeente, verplaatsen. Ans zal een passend stukje 
schrijven over de vlindertuintjes voor de Hooglander. 

 
7. Rondvraag en sluiting 

 Er ligt een verzoek van het Wit Gele Kruis/Hoogland om het Hooglands Dorpsteam te 
vermelden op hun vernieuwde website. De vergadering stemt hiermee in. Ankie regelt dit.  

 Marion vertelt dat tankstation Peut in het vervolg op de donderdagmorgen van 9 tot 12 uur 
een tankhulp heeft aangesteld. Deze helpt met tanken, het meten van de bandenspanning 
e.d. Gedacht wordt er nu aan het benaderen van andere ondernemers in Hoogland om ook 
een dergelijke activiteit/korting te organiseren. Hiertoe zou samen met de Maatjes en VDH 
actie in ondernomen kunnen worden. Allereerst wordt afgesproken dat Timo dit in de 
ondernemersvergadering in zal brengen.  

 Wim vertelt dat de narrow casting in de Neng inmiddels draait. 

 Wim vertelt dat de WIJ-kaart inmiddels is gepubliceerd. Er is ook een website van 

 Marion vertelt dat de kast van de werkgroep Spelen opgeruimd is. Zij heeft de sleutel. De 
kast van de werkgroep Groen is leeg op een portofoon na. Hier moet een plekje voor gezocht 
worden. Hierna kan de huur van deze kast opgezegd worden.  

 Ineke vraagt 1500 euro buurtbudget aan voor 15 februari a.s.  

 Paul geeft aan na te denken over eventuele deelname aan het Hooglands Dorpsteam. Hij zal 
zijn besluit aan Marion meedelen.  

 De vergaderdata van volgend jaar worden vastgesteld.  

 Marion sluit de vergadering. 
 

Komende vergaderingen 

Dag Datum Tijd Plaats 

Vrijdag 26 januari 2018 18:00 uur Kolkrijst 120 (Marion) 

Woensdag 14 februari 2018 20:00 uur De Neng 

Woensdag 11 april 2018 20:00 uur De Neng 

Woensdag 13 juni 2018 20:00 uur De Neng 

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: 

 Email adres Hans aanpassen: 
 <hansvselm47@gmail.com> 

 Werkgroep buurtbudget bij Ineke 
verwijderen. 

 Werkgroep Spelen wijzigen in Kids 
Active.   

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

 Data meeting het laatste eindje 
plaatsen. (via Marion) 

 Oproep uitbreiding leden werkgroep 
mobiliteit 

 
Jessica 

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

Allen 

3.  17-5-17 ANWB automaatje. Bekijken/navragen (via R. Marion 

http://wij-kaart.nl/wij-kaart/hoogland/
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Linnenbank?) welke afdeling van de gemeente 
hier toestemming voor moet geven. 

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

Allen 

5.  8-11-17 Brief opstellen aan VDH over wens sociale 
woningbouw voor senioren in Hoogland 

Marion 

6.  8-11-17 Homepage van website printen/lamineren Jessica/Timo 

7.  8-11-17 Foto’s liken/delen van facebookpagina 
Hooglands Dorpsteam 

Allen  

8.  8-11-17 Actief werven van vrijwilligers t.b.v. werkgroep 
spelen. 

Allen 

9.  8-11-17 Werkgroep Mobiliteit: naam wijzigen in 
Toegankelijkheid? 

Verder bespreken 
volgende vergadering 

10.  8-11-17 Hans inlichten over declaratiebeleid kosten 
werkgroep 

Ankie 

11.  8-11-17 Stukje over vlindertuinen schrijven voor 
publicatie in de Hooglander 

Ans  

12.  8-11-17 Verzoek Wit Gele Kruis t.b.v. vermelding op 
website 

Ankie 

13. 2 8-11-17 Onderzoeken activiteit/korting voor ouderen `a 
la actie Peut/tankhulp. Navragen bij 
ondernemersvereniging 

Timo 

14.  8-11-17 Portofoon onderbrengen/huur kast Groen 
opzeggen 

Timo 

15.  8-11-17 Buurtbudget aanvragen Ineke 

 


