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Notulen vergadering 19 april 2018 

 

Bezoekers  Nick 

Afmeldingen  Peter, Eelco, Gery 

 

1. Vaststelling agenda 

Er zijn geen aanvullingen op de agenda. 

2. Mededelingen 

 Frank: afgelopen week was de duurzaamheidsbeurs. Er waren diverse Hobreeërs. 
Vanuit de gemeente was ‘buurtkracht’ www.buurkracht.nl. Dit is een initiatief voor 
bundeling van energie door buurtbewoners. We gaan dit volgen. 

 Frank: er is een publicatie over ‘6 minuten zones, weergegeven in cirkels’. In een 6-
Minutenzone bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bij een hartstilstand. 
Om hieraan te voldoen worden in Zeevang een aantal AED’s bijgeplaatst, maar niet in 
Hobrede. Controle van AED’s door de gemeente: er vindt overleg plaats over het 
onderhoud met de vrijwilligers. 

 Groenbeleid: er is vanuit Hobrede een vrijwilliger om hieraan te gaan deelnemen. Er 
schijnt nog een bericht over te komen. 

 Rinus: er komen positieve reacties op de website. (opmerking: na de vergadering is 
afgesproken om een ‘tellertje’ (Google Analytics) aan de website te hangen, zodat we 
het bezoek aan de website kunnen volgen). 

 Zeevangnet: er is een knelpunt over vervuilde grond. Dit wordt gezamenlijk 
aangepakt. De aannemer gaat tussentijds aanleggen op plekken waar geen vervuiling 
is. De planning blijft in stand. De schouw is in Kwadijk afgerond, nu wordt in 
Oosthuizen geschouwd. Half mei worden de verbindingskasten in Kwadijk en 
Oosthuizen geplaatst. 

3. Verslag vorige vergadering en actiepunten  

 
Verslag 

Het verslag is akkoord.  

 Frank vraagt of uit het overleg met de gemeente over positieve waardering iets 
gekomen is. Wij hebben daar niets meer over gehoord. We pakken die nu zelf op. 
Hans maakt een tekstje voor op de website (inmiddels gepubliceerd). 

 Frank: Lammetjesaaidagen. Er is geen reactie vanuit de gemeente geweest. Het is 
rustig verlopen. Positieve reacties van bezoekers. Het bezoekers aantal was 
vergelijkbaar met voorgaande jaren. 

 Paula / buurtborrel: het is mogelijk dat we dingen gaan combineren. Paula wordt 
uitgenodigd voor volgende keer (actie Joop). Er is een vraag gekomen voor 
deelnemers aan een Zumbatraining: volgende keer bespreken (actie Hans om dit te 
agenderen). 

 

http://www.hobree.nl/
http://www.buurkracht.nl/
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Actielijst 

 KvK: is Rinus mee bezig. Jaarverslag staat op de agenda. Website: deze is nu ook 
administratief overgenomen van Benjamin. 

 Speeltuin: Geen nieuwe ontwikkeling. Er ligt een voorstel dat door de raad 
goedgekeurd moet worden. Halverwege mei weten we meer. Wel alvast nagaan wat 
we zouden willen. 

 Plantenbakken: Er is geen reactie vanuit Floralia. Frank gaat de bewoners benaderen 
voor onderhoud. Kan van de actielijst af. 

 Gemeente zaken 
 Fietspad: We hebben de indruk dat een verkeersbord (het ruiterbord) is 

weggehaald en dat het fietspadbord is verplaatst.   
 Brug: de brug is geschilderd. Er is nu schade door een aanrijding. We kennen 

de planning voor het vervolg niet. 
 Glasbak: het verplaatsen blijkt niet haalbaar; buurtbewoners staan hier 

afwijzend tegenover. Dit laten we los. Plan B is een nieuwe bak. Wel even 
alert zijn op aanleg van de kanosteiger.  

 Verzakking in de weg: nog geen vervolg. 
 Kerstverlichting: ligt bij de gemeente. Ook nog niets op gehoord.  
 Joop gaat weer bellen… 

4. Evaluatie Buurtborrel en reactie op wijnproeverij etc. 

De april-buurtborrel was weer gezellig, met zo’n 25 bezoekers. In mei houden we geen 
buurtborrel (we hebben dan net Koningsdag gehad, 5 mei de viering van het Dorpshuis en 
het is Moederdag).  In juni doen we weer een buurtborrel. Hans maakt een afkondiging voor 
mei (inmiddels gepubliceerd). 

5. GDO donatie aan Warder. 

We hebben een reactie op het proces gegeven. Dit komt in het GDO aan de orde. 

6. Jaarverslag + financiële paragraaf  

Het jaarverslag is akkoord.  Hans stuurt dit door naar de gemeente. Bij het bespreken van het 

jaarverslag kwamen onder andere printkosten naar voren. Dit gaan we proberen binnen de 

dorpsraad op te lossen. 

7. Uitje Dorpsraad  

Het uitje is 22 april om 14:00 uur. We verzamelen bij het dorpshuis. Om 15:00 uur vertrekt de 

boot. 

8. Rondvraag 

 Zeevangnet: ‘whats in it voor me’: we organiseren tzt een bijeenkomst over de 
mogelijkheden van glasvezel tegen de tijd dat dit beschikbaar komt. E-fiber legt aan tot in 
de meterkast en Trined legt aan tot in de meterkast en zorgt dat de tv en internet 
werken. Daarna is iedereen zelf verantwoordelijk voor bekabeling door het huis en hoe 
glasvezel gebruikt wordt. De bijeenkomst moet informatie geven die helpt bij het maken 
van keuzes.  

 GDO: alle dorpsraden hebben een vaste afvaardiging voor het GDO. Moeten wij dit ook 
doen? Agenderen voor de volgende bijeenkomst. 

  

http://www.hobree.nl/
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9. Actielijst, bijgewerkt na de vergadering van 19 april 2018 

 

Datum 
vergadering 

Omschrijving Status Actie 
voor 

Datum 
gereed 

16-11-2017 
 

De wijziging Hans   Benjamin in de 
Dorpsraad moet bij de KvK geregistreerd 
worden. 

Rinus werkt hieraan.  Rinus 
 

17-05-2018 

Gemeente-
zaken 
 
Continu  

Speeltuin opknappen We wachten op info over nieuwe 
speeltoestellen. Allen nadenken: wat 
willen we zelf met de speeltuin? 

Allen 17-05-2018 

Het fietspad naar Kwadijk wordt (ten onrechte) 
vaak gebruikt door auto’s.  

Is in behandeling bij  Frank van Dijk.  Joop 17-05-2018 

Brug onderhoud  Het herstel is gestart. Planning? Joop 17-05-2018 

Kerstverlichting Reactie Gemeente afwachten. Joop 17-05-2018 

Verplaatsen glasbak bespreken met gemeente Dan maar een nieuwe bak. Joop 17-05-2018 

Verzakking in de weg melden bij gemeente Is gemeld Joop 17-05-2018 

19-04-2018 Paula/buurtborrel: bespreken hoe we samen 
kunnen optrekken.  

Paula uitnodigen Joop 17-05-2018 

19-04-2018 Kunnen Hobreeërs meedoen met de 
Zumbatraining in Kwadijk? 

Agenderen  Hans 17-05-2018 

19-04-2018 GDO: alle dorpsraden hebben een vaste 
afvaardiging voor het GDO. Moeten wij dit ook 
doen?  

Agenderen Hans 17-05-2018 

19-04-2018 Printen Agenderen Hans 17-05-2018 

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

 Frank Oktober 2018 

15-02-2018 Rennie Groot van gemeente Edam-Volendam 
in augustus weer uitnodigen om bij te praten 

 Hans Augustus 
2018 

 

http://www.hobree.nl/

