VERSLAG DORPSTAFEL
Betreft overleg:
Locatie:
Datum overleg:
Aanvang / einde:
Voorzitter:

Dorpstafel Moerdijk
De Ankerkuil
18 september 2018
19:00 – 21:30 uur
Edwin Alderliesten

De volgende punten zijn besproken:
1. Welkom Léon Smits en Désiree Brummans
2. Stand van zaken projecten
Kernbudget
Jan Eestermans legt uit hoe het kernbudget is opgebouwd en roept leden op voor de
werkgroep. De vereniging krijgt €5.000 per jaar. De besteding hiervan moet nog worden
vormgegeven. Jos, Bianca, Kees Tolenaars, Jan Eestermans en Kees Scheenaard nemen
deel.
Dorpshart
Het doel van het dorpshart is dat iedereen een plek erin heeft. Poelman Reesink heeft
artist impressions gemaakt. Jos heeft aandacht gevraagd voor de mindervaliden. De
werkgroep is samen met Boerplay in gesprek gegaan met ouders van een mindervalide
kind. Ze hebben alle aandachtspunten besproken waarmee rekening gehouden moet
worden. In Nederland zijn er nauwelijks voorzieningen voor mindervalide kinderen. Op
dit moment is de vogelnestschommel het enige waar mee gespeeld kan worden.
Boerplay heeft een nieuw ontwerp gemaakt, maar dit kost echter veel geld. De
werkgroep gaat aankloppen bij het Havenbedrijf voor de vitaliteitsregeling, ze gaan langs
bij een leverancier, Ferdinand tipt op serviceclubs zoals de rotary, de omgevingstafel
gaat ook maatschappelijke projecten aan samen met een aantal bedrijven. De
verwachting is dat ook mindervalide kinderen niet uit Moerdijk hier gebruik van gaan
maken. Ook in het verkeersplan wordt rekening gehouden met parkeren. De eerste opzet
kost € 35.000. Het nieuwe ontwerp kost €22.000 meer.
De aanbesteding is aankomende maandag en dan is de exacte planning bekend. De
deadline kan dan bepaald worden wanneer al het geld moet zijn ingezameld. Als die
opbrengst bekend is, kan besloten worden welke speeltoestellen we kiezen.
Ook is gekeken om 1 speeltuin te schrappen op het dorp zodat deze gelden naar het
dorpshart kunnen. Ideeën zijn van harte welkom. Wellicht een crowdfundingsactie
vanuit het dorp opzetten via Facebook. Vanuit de dorpstafel is draagvlak.
Waterfront
8 oktober gaan we met de belanghebbenden en de werkgroep om tafel met Arcadis. Zij
hebben de verbeteringen uitgewerkt in een 3D simulatie en willen dit bespreken. Het is
natuurlijk nog niet duidelijk wanneer dit gerealiseerd kan worden ivm gelden LPM. Het
doel is dat alles klaarligt, zodat we meteen aan de slag kunnen als het moment daar is.
Er is niets meer bekend over de coupure. Dit loopt nog.
Verkoop, PR & Imago
Op de website is de actuele stand van zaken van de aan- en verkoop van de woningen
van de Moerdijkregeling te zien. De werkgroep neemt de opmerkingen over de tasjes
voor nieuwe inwoners en een bijeenkomst voor nieuwe inwoners mee. En komt hier
tijdens de volgende dorpstafel op terug.
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MeerMoerdijk loopt voor meiden goed. Voor jongens was de bingo niet zo’n succes. Nu
onderzoeken wat wel goed loopt.
‘Wonen en werken in Moerdijk is zo gek nog niet!’ Dat was onze kreet op donderdag 5
juli bij het bezoeken van ATM en het Havenbedrijf. Gewapend met gevulde koeken,
speciaal voor Moerdijk gemaakte huisjes, gingen we langs alle medewerkers. Tijdens het
uitdelen van de Moerdijkkoek vertelden we waarom dorp Moerdijk zo bijzonder is. De
centrale ligging en vlakbij het werk dus geen files en korte reistijd. Volop groen, ruimte
en rust. Een dorp met een rijk verenigingsleven dat staat voor saamhorigheid en
verbondenheid. Met uiteraard de Moerdijkregeling. En ga maar door. Dat hebben we ze
dus even verteld.
Het was een leuke ochtend. We werden gastvrij ontvangen en kregen volop
medewerking. De medewerkers waarom geïnteresseerd waarom we langskwamen. De
reacties waren enthousiast: ‘Had ik het maar eerder geweten, dan had ik een keuze
gehad, want ben net verhuisd.’ ‘Goed initiatief!’ ‘Deze actie draagt zeker bij aan de
bewustwording.’
Met lege dozen en een goed gevoel verlieten we beide bedrijven. De komende tijd
bezoeken we nog een aantal andere bedrijven waar onze Moerdijkse ambassadeurs
werken.
Op zaterdag 6 oktober is de open dag van het Haven- en Industrieterrein. Een mooi
evenement waarop we ‘Wonen en Werken in Moerdijk is zo gek nog niet’ willen
promoten. Aanmelden kan via www.openhavenmoerdijk.nl. Hier staat ook het volledige
programma. Moerdijk Marketing en de werkgroep Verkoop, PR en Imago staan er ook.
We hebben een kraam in de brandweerkazerne aan de Plaza 21 waar ook de brandweer,
omgevingsdienst, politie, douane en ambulance staan. Er zijn veel auto’s te zien en ook
kunnen kinderen een brandje blussen of zichzelf uitleven op een springkussen. Heel leuk
om ons dus even een bezoekje te brengen!
Fietspad
Er is veel onduidelijkheid over de planning en hoe het project loopt. Als actiepunt is
opgenomen dat deze week nog een planning op de website wordt geplaatst.
De vraag wordt gesteld of het fietspad bij Suikerunie omgefreesd kan worden. Deze
vraag wordt uitgezet.
Steenweg
Fase 1 is de afwerking van de berm. Fase 2 in oktober wordt de beplanting uitgevoerd.
De bewoners uit de straat zijn heel tevreden, netjes opgeknapt. De snelheid is er nog niet
uit, hopelijk is dit wel met de beplanting.
Fase 3 is vanaf dorpshart tot aan de haven. Begin volgend jaar wordt een traject gestart
met een inwonersavond.
Fase 4 wordt opgepakt na het realiseren van het dorpshart.
De bereikbaarheid is altijd lastig te bepalen. Auto’s langs Grintweg, Vrachtwagens via de
dijk en voetgangers en fietsers wel doorgang. De bereikbaarheid met de ondernemers
wordt afgestemd op dat moment met de aannemer. Variant fase 5 was toen de kruising,
hiervoor waren geen middelen. En toen is gezegd dat dit wellicht uit de middelen van de
LPM kan.
De chicane weghalen is nu geen optie, omdat weghalen alleen maar snelheid bevordert.
Advies is om chicane te laten zitten. Laat het verkeer een alternatieve route kiezen. Voor
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Martijn staan de volgende punten op de actielijst: een telling van het sluipverkeer na de
reconstructie en een afspraak maken met de werkgroep.
3. Onrust bezetting huisartsenpost
Als gemeente hebben we geen directe rol, maar willen we wel weten of dit nog leeft. Er
zijn heel veel klachten sinds dokter van Rijn weg is. Voor een afspraak kunnen inwoners
pas over twee weken terecht. De afspraak kan niet in Moerdijk. Je mag naar
Zevenbergschenhoek en Lage Zwaluwe. In de Ankerkuil zit nu alleen de praktijk uit Lage
Zwaluwe. In de regio waar moerdijkers heen mogen hebben een patiëntenstop.
Patiënten die weg willen bij de praktijk in Klundert kunnen dus nergens heen. Of we
gaan in gesprek met de praktijk in Klundert of met de overige praktijken om patiënten
aan te nemen.
Vanuit de gemeente neemt de medewerker gezondheid het gesprek aan laten .
4. Presentatie Jos Leercirkel
De presentatie is als bijlage toegevoegd.
5. Lokale Energie Agenda
De presentatie is als bijlage toegevoegd. Het overleg voor de werkgroep wordt gepland
en gecommuniceerd via Facebook.
6. Voorzitterschap dorpstafel
Niemand heeft aangegeven het voorzitterschap over te nemen, maar bij het oprichten
van de vereniging voor het kernbudget wordt een voorzitter aangesteld. Dit is wellicht
iets voor hem/haar. Volgende keer nog een keer op de agenda.
7. Rondvraag
Bord door havenbedrijf geplaatst over sluipverkeer. Dit is waarschijnlijk weggehaald
door de gemeente. Bianca bespreekt dit met Martijn.
András heeft over anderhalve week een afspraak met Jongeneel over asbestsanering. De
haven wordt door het project Waterfront nog meer in het groen ingepakt. Meer
bedrijvigheid moet niet zichtbaar zijn.
Actielijst
Actie
Tasjes nieuwe inwoners en bijeenkomst voor nieuwe inwoners
De voorzitters van de dorpstafels zijn meestal inwoners van het dorp. Als
iemand deze rol van Edwin over wilt nemen, graag bij hem aangeven.
Planning fietspad op de website delen
Kan fietspad bij Suikerunie worden omgefreesd?
Telling sluipverkeer na reconstructie laten uitvoeren
Afspraak maken met werkgroep openbare orde en verkeershinder
Gemeente gaat gesprek aan voor bezetting huisartsenpost Moerdijk
Verslag beschikbaar stellen op website en facebook
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