
 

 

 

 

Verslag 4e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Dorpsraad Hoogmade 

op dinsdag 17 april 2018 om 20.00 uur in De Stal 

 

 Agenda 

 

1. Welkom 

2. Opening en introductie 

3. Huishoudelijk deel 

a. Verslag ALV 2017    

b. Verantwoording activiteiten   

c. Financieel  verslag 

d. Samenstelling bestuur  

4. Prioriteiten 2018 

5. Rondvraag en sluiting 

Opening en introductie 

Voorzitter Lauris Beets heet de aanwezigen dorpsgenoten, burgemeester, mevr. Van der Velde-Menting , de 

vertegenwoordigers van de pers  welkom en opent de vergadering.  Hij geeft aan dat deze vergadering zo kort 

na het gehouden verkiezingsdebat een statutair karakter heeft. Dat betekent dat er met name  aandacht is  voor 

de ‘gebruikelijke stukken’. Na de pauze zal er onder leiding van bestuursleden van de CCH een brainstorm 

plaatsvinden over een nieuwe bestemming van De Barg, 

 

Verslag ALV 2017  

Nadat op de eerste bladzij 2018 is gewijzigd in 2017 wordt het verslag goedgekeurd. 

 

Verantwoording activiteiten 

 

Voetbalkooi. 

De voetbalkooi is door goede samenwerking  van verschillende partijen tot stand gekomen. Als de temperatuur 

hoog genoeg is kan over een drietal weken de toplaag worden aangebracht. Na het aanbrengen van de toplaag 

zal de opening waarschijnlijk rond half mei plaatsvinden.  

Schouw 

In 2017 heeft een schouw plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan zijn deels een aantal verbeteringen 

uitgevoerd, helaas zijn er nog een aantal kritiek punten en is het nog niet zeker dat er een vervolg komt. 

Riekie Brunt stelde  een vraag over de kastanjebomen aan het Zuideinde. De gemeente heeft geconstateerd is 

dat deze ziek zijn en heeft medegedeeld dat er in het najaar nieuwe, andere bomen geplant zullen worden.  

Geconstateerd wordt dat het belangrijk is dat de gemeente hierover communiceert. 



 

 

 

 

 

Paul Wolvers wees op de gevaarlijke verkeerssituatie bij het Zuideinde. Men moet gefaseerd oversteken. 

 

 

 

 

Waterzuivering 

Er vindt geen waterzuivering meer plaats.Dat betekent dat er een andere bestemming mogelijk is. Bijv. een 

hondenspeelplek. Een en ander is wel afhankelijk van de koop van de grond. 

Straatmeubilair 

De ideeën, die de dorpsraad had ontvangen zijn doorgegeven en de meeste zijn uitgevoerd. Een paar  bankjes 

moeten nog worden geplaatst. Gepleit wordt voor het plaatsen van prullenbakken bij de bankjes. De 

burgemeester antwoordt dat het beleid is om minder prullenbakken te plaatsen. 

Statushouders 

Voor zover ze bekend zijn is er contact met alle statushouders. Ze worden geholpen met het leren van de 

Nederlandse taal en met het kennis maken en aanpassen aan onze cultuur.  

Koningsdag 

Vorig jaar ingebracht in het verenigingsberaad,. Dat is opgepakt en er is een mooi programma aangeboden. De 

dorpsraad is een van de leden en doet mee. 

Verenigingenberaad. 

Het verenigingenberaad kwam een tweetal keren  bijeen. Besproken werd de subsidiemogelijkheden en de 

voorwaarden voor het verkrijgen van de MAG-gelden bijv. aandacht voor dementie. 

Welkomstmap 

Er is een nieuwe versie gemaakt. Nieuwe bewoners ontvangen de map met informatie en welkomsbonnen. 

Zwemplek 

In het dorp is geen consensus over de geschikte plek. Het is niet aan de dorpsraad, maar aan de gemeente een 

plek aan te wijzen, Er zijn gesprekken geweest met wethouder Hoek. Het is nu wachten op een reactie van zijn 

kant. Frans Witteman vindt het jammer dat nog niet met de tuinders van de Piestpolder is gesproken. En Ronald 

van Beurden geeft aan dat er gezorgd moet worden voor steun vanuit de jeugd. Dat maakt dat de plek in de 

toekomst daadwerkelijk gebruikt gaat worden. 

 

Prioriteiten 2018 

Een aantal is al bij het overzicht van de lopende activiteiten aan de orde geweest  

Hoogmadese wetering 1 

Gehoopt wordt dat er nu eindelijk gebouwd gaat worden Momenteel vindt een strategisch oriëntatie plaats  De 

burgemeester benadrukt dat er nog steeds een discussie gevoerd wordt met de provincie. 

Tussen nu en 2030 mogen er maar 1000 woningen gebouwd worden in de hele Rijstreek.  

Bospolder. 

Het vervallen schuurtje en de hallen van Pouw Kraan moeten worden afgebroken en het gebied moet worden 

omgezet in een bedrijventerrein. 

Dierenweide 



 

 

 

 

 

 

Er heeft een eerste gesprek plaats gevonden met de bewoners van het Vlietpark en Arie Pouw Kraan over het 

opnieuw vormgeven van de Dierenweide bij het Zuideinde. Om een en ander te kunnen realiseren moet een 

stichting in het leven worden geroepen . Verder is het van belang vrijwilligers te betrekken bij het realiseren van 

het plan. 

Noordeinde 

Het Noordeinde is opgeknapt. Nog wel is aandacht nodig voor de veiligheid van wandelaars en fietsers. De 

snelheid van de auto’s zal de komende tijd in de gaten worden gehouden 

Tom in de buurt 

Er is nu geen wijkpunt in Hoogmade. Dat kan er in de toekomst komen als er vraag is vanuit de gemeente. Riekie 

Brunt geeft aan dat er momenteel sprake is van een gering vraag. 

 

Financieel verslag 

De penningmeester Koos van der Meer presenteert de financiële verantwoording  van 2017 en de begroting van 

2018 en licht deze toe. Het verschil in de begroting is veroorzaakt door het niet op tijd ontvangen van een 

subsidie voor de voetbalkooi. De kascommissie, bestaande uit Marion van Leijden-Van Rijn en Corry den 

Dubbelden verklaart  dat de financiële administratie op correcte wijze is bijgehouden, waarna de 

ledenvergadering unaniem akkoord gaat met verantwoording en begroting en de penningmeester décharge 

wordt verleend. 

 Voor 2019 bestaat de kascommissie uit Corry  den Dubbelden  en Jan van der Meer 

 

Samenstelling Bestuur 

Twee leden van het bestuur, Roelf  Scholma en Ans De Bok-Vrielink nemen afscheid. Roelf heeft vanaf  de start 

van de Dorpsraad deel uit gemaakt van het bestuur. En is op verschillende terreinen zeer  actief geweest. De 

dorpsraad is hem veel dank verschuldigd. 

Ans de Bok Vrielink heeft zich met name ingezet op het sociale terrein en wil ook in de toekomst door deel uit te 

maken van een werkgroep zich daar voor blijven in zetten. 

Beiden viel een welgemeend dankwoord ten deel en ontvingen een mooie bos bloemen.  

Het kandidaat-bestuurslid Kim van de Giessen wordt  unaniem door de ALV als bestuurslid gekozen. Ook werd 

akkoord gegaan met het feit dat Jolanda Borst in de loop van het jaar in het bestuur zal participeren  

 

Rondvraag  

De volgende punten komen aan de orde: 

• Duurzaamheid  het plaatsen van zonnepanelen en met name windmolens zal ook in onze gemeente aan de 

orde zijn  In het Pozad-rapport staat hoe de transitie in Holland/Rijnland zal plaatsvinden en worden ook 

plekken genoemd. 

• Bestemmings plan Oost is nog niet opgenomen in de MRSV 

•  



 

 

 

 

• Er is een mogelijkheid de websites van alle verenigingen samen te brengen onder een ‘paraplu’ Hiervoor is 

wel de instemming van alle verenigingen vereist. 

 

De voorzitter dankte tot slot alle aanwezigen en met name de burgemeester voor hun aanwezigheid en inbreng.  

 

 


