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Notulen vergadering 18 januari 2018 

 

Bezoekers  Geen  

Afmeldingen  Eelco 

 

1. Vaststelling agenda 

De agenda is akkoord; er staan een aantal punten op de agenda die bij de actielijst 

besproken zullen worden.  

2. Mededelingen 

AED: Zo’n 20 personen zijn naar de AED herhalingsdag geweest. Er is een mailtje van Dorèthy: er 

is iemand van de Warder reddingsbrigade die gratis herhalingscursus AED wil geven. Frank pakt dit 

op. Op de actielijst zetten voor oktober. 

3. Verslag vorige vergadering 

Het verslag is akkoord. 

4. Actielijst vorige vergadering 

1. Status speeltuin: het kunstgras is opgeknapt; Martijn heeft nog geen bericht over de 
nieuwe speeltoestellen. We wachten dit nog even af. 

2. Betonnen plantenbakken: Martijn heeft dit ingebracht in het bestuur van Floralia; hij 
zal dit nog eens aankaarten. 

3. Het fietspad naar Kwadijk wordt (ten onrechte) vaak gebruikt door auto’s. Joop heeft  
dit bij Frank van Dijk van de gemeente gemeld maar nog niet gehoord wat er mee 
gedaan gaat worden.  

4. Website updaten. Stap 1 was actueel nieuws brengen. Dit loopt nu. Hans benadrukt 

dat hij geïnformeerd moet worden over actualiteiten binnen het dorp. Daarbij wordt 
afgesproken dat publicaties waarin mensen genoemd worden, voor publicatie 
afgestemd zijn met de personen waar het om gaat. Dit is een lijn die nu al gevolgd 
wordt. Stap 2 is oude content verwijderen; dit is bijna afgerond. Volgende stap is 
technische verbeteringen en moderniseren. Hans en Nick hebben een lijstje opgesteld 
met verbeterpunten voor de komende tijd; deze worden stap-voor-stap ingevoerd. 

5. Mededelingenbord bij de picknicktafel: Gery heeft een nieuwe lay-out voor publicaties 

van de Dorpsraad laten maken. Dit is gebaseerd op de vlag. Dit kunnen we gebruiken 
als briefpapier en voor publicaties. Gery stuurt het ontwerp naar Hans. Hij maakt een 
aantal publicaties obv de tekst over de Dorpsraad, oud papier ophalen etc. 

6. Het volgende GDO is in Hobrede. Rinus en Hans nemen deel aan het overleg. Joop 
doet de bar, Gery komt helpen om de tafels en stoelen klaar te zetten. De vergadering 
start om 20:00 uur; wij zijn om 19:30 uur aanwezig. 

7. De brug: behalve het wegdek is ook een railing gebroken. Dit is een gevaarlijk punt 

dat snel actie behoeft. Dit wordt door de gemeente opgepakt. Het wegdek en een 
nieuw verfje komt later. 

8. Uitje voor de Dorpsraad. 22 april gaan we met zijn allen weg. 
9. Kerstverlichting: Het lijstje met ondernemers is opgeleverd. Gery is nog bezig om te 

achterhalen hoe e.e.a. in Oosthuizen is geregeld. Er is een bedrijf voor fullservice 
verhuur. Zie www.avontuur.net. Joop vraagt aan Frank van Dijk of de gemeente hier 

iets aan kan doen. De lantaarnpalen zijn waarschijnlijk van het Hoogheemraadschap.  

5. Stand van zaken glasvezel en “what’s in it for me” 

De formele start van de aanleg van glasvezel is uitgesteld, maar de werkzaamheden gaan wel 

gewoon door. De planning wijzigt hierdoor niet. De bouwkrant is verschenen met informatie over 

het buitenwerk. Hans geeft aan dat er behoefte bestaat aan informatie over wat de mogelijkheden 

http://www.hobree.nl/
http://www.avontuur.net/
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zijn van snel internet: hoe sluit je meerdere televisies aan, wat voor kabels moet je trekken, moet 

je kabels trekken?, hoe werkt wifi, wat is netflix en wat is interactieve TV. Wat kun je er allemaal 

mee? 

Kortom: wat kun je met je computer en TV, wat met het trage internet niet kon en hoe krijg je dat 

aan de praat. Rinus brengt ‘gebruikersvoorlichting’ in bij de Stichting Zeevangnet.  

6. Burendag 2018: 

De bewoners van Hobrede 35 (35, A, B, C, D en E)  gaan dit jaar Burendag 2018 organiseren. Dit 

gaat op 23 juni plaatsvinden. De Dorpsraad helpt waar mogelijk mee met organiseren. 

7. Garage sale in 2018? 

Twee jaar achtereen een garage sale houden is teveel van het goede. Het voor de organisatie 

hiervan begrootte budget kan aangewend worden voor andere bestemmingen.    

8. Rondvraag 

• Gery: Bandjesdag is ZONDAGMIDDAG 15 april vanaf 15:00 uur. Bandjesmiddag dus! 
• Frank: Lammetjesdag mocht niet meer vanwege te grote drukte. Hij heeft toen het verzoek 

gekregen dit niet meer te doen, maar dat is nu gewijzigd. Frank heeft nu van de 
burgemeester het verzoek gekregen om ‘Lammetjes aai dagen’ te houden. Het wordt in 
maart op meerdere dagen georganiseerd.  

• Hans: Naast het bord ‘Hobrede te mooi om snel doorheen te rijden’ staat een lelijke 
glasbak. Naast dat de bak lelijk is, ontstaat er ook een gevaarlijke situatie als iemand 
vanuit zijn auto glas weg gaat gooien. De onoverzichtelijke bocht wordt dan kleiner en 
daardoor nog onoverzichtelijker en dus gevaarlijker. Het verplaatsen van de bak wordt 

ingebracht bij de gemeente. 
• Joop: de knik in de weg bij het dorpshuis wordt ook naar gekeken Dit is een verzakking. 
• Martijn: zondagmiddag borrel: eerste zondag februari kan niet. Martijn laat nog weten 

wanneer wel en hoe laat. 
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9. Actielijst, bijgewerkt na de vergadering van 18 januari 2018 

 

Datum 
vergadering 

Omschrijving Status Actie 
voor 

Datum 
gereed 

16-11-2017 
 
 
21-12-2017 

De wijziging Hans   Benjamin in de Dorpsraad 
moet bij de KvK geregistreerd worden.  
Er moet voor 30 april 2019 een kort verslag + een 
opgave van de samenstelling van de Dorpsraad 
worden ingediend. Dit kan worden meegestuurd 
met de aanvraag voor 2019. 

Wordt opgepakt bij de 
subsidieaanvraag 2019 

Rinus 
Hans 

30-04-2018 

16-11-2017 Speeltuin opknappen Het kunstgras is gedaan, we wachten 
op info over nieuwe speeltoestellen 

Martijn 15-02-2018 

16-11-2017 Betonnen plantenbakken: Martijn brengt bij de 
Floralia vereniging een voorstel in voor onderhoud 
van de bakken 

Nog geen standpunt over bekend. 
Martijn zal dit nogmaals onder de 
aandacht brengen. 

Martijn 15-02-2018 

16-11-2017 Het fietspad naar Kwadijk wordt (ten onrechte) 
vaak gebruikt door auto’s. Joop meldt dit bij Frank 
van Dijk van de gemeente.  

Joop heeft dit bij Frank van Dijk 
gemeld; heeft nog geen reactie 
gekregen. 

Joop 15-02-2018 

16-11-2017 Hans en Nick slaan de handen ineen om de 
website te updaten. Nick zal de website aanpassen 
met het e-mailadres van Hans.  

Onder handen Hans 
Nick 

15-02-2018 

16-11-2017 Mededelingenbord bij de picknicktafel weer eens 
opknappen.  
 

Gery heeft een ontwerp voor een 
nieuwe lay-out laten maken, Hans 
maakt een paar publicaties 

Hans 15-02-2018 

21-12-2017 Het wegdek van de brug lijkt onderhoud nodig te 
hebben, het asfalt is beschadigd.  

Is gemeld bij de gemeente. Inmiddels 
is een railing gebroken. Dit wordt 
zsm hersteld.  

Joop 15-02-2018 

21-12-2017 Uitje voor de Dorpsraad. Gery wil iets gaan regelen 
om te gaan varen. 

22-04-2018 gaan we! Gery 
 

15-02-2018 

21-12-2017 Kerstverlichting: Gery gaat na bij Oosthuizen wat 
daar gedaan wordt en hoe de financiering is. Joop 
vraagt aan Frank van Dijk of de gemeente hier iets 
aan kan doen. 

 Gery 
Rinus 

15-02-2018 

18-01-2018 Glasvezel: Rinus brengt ‘gebruikers-voorlichting’ in 
bij de Stichting Zeevangnet 

 Rinus 15-02-2018 

18-01-2018 Verplaatsen glasbak bespreken met gemeente  Joop 15-02-2018 

18-01-2018 Verzakking in de weg bespreken met gemeente  Joop 15-02-2018 

18-01-2018 Mail van Dorèthy: er is iemand van de Warder 
reddingsbrigade die gratis herhalingscursus AED 
wil geven. 

 Frank Oktober 
2018 

Reminder om op de website opnemen: 

• Bandjesdag staat erop vanaf 31 januari (nadat Anita Vis geweest is)  
• Burendag 2018: 23 juni.  
• ‘Lammetjes aai dagen’ te houden. Het wordt in maart op meerdere dagen georganiseerd.  
• Maandelijkse zondagmiddag borrel: eerste zondag februari kan niet. Martijn laat nog weten 

wanneer wel en hoe laat. 

http://www.hobree.nl/

