VERSLAG STADSTAFEL
Betreft overleg:
Locatie:
Datum overleg:
Aanvang / einde:
Aanwezig:

Stadstafel Klundert
De Niervaert
4 februari 2019
19:30 – 22:00 uur
Stadstafel

1. Opening en vaststellen agenda
Agenda vastgesteld.
2. Verslag vorige stadstafel d.d. 12 november 2018
Geen opmerkingen. Er zal een apart overleg ingepland worden over de uitwerking Visie Vestingwerken.
Actielijst:
Nummer
181112-05
181112-06

3.

Actiepunt
Vereniging notarieel vastleggen
Openstaande vragen uitzetten en van
een beantwoording voorzien

Terugkoppeling

De vereniging is op 6 december geformaliseerd.
Zie verslag.

Woningbouwontwikkeling Blauwe Hoef
De projectleider heeft een korte toelichting op het proces gegeven. Er zijn onder andere vragen
gesteld over de locatiekeuze en de soort woningen. Gevraagd is welke mogelijkheden er zijn om in
het zogenaamde schootsveld te bouwen. Dit wordt nader bekeken.
De stukken die behandeld worden in de commissievergadering van 19 februari zijn te vinden onder
de volgende link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Moerdijk/c48b2a97-a6f4-43f0-902e0fdb6806df16 . Inspreken is mogelijk, dit moet aangevraagd worden bij de griffie. Bij akkoord door de
commissie zal het stuk worden doorgezet naar de gemeenteraad voor besluitvorming.

4.
•
•

•

•

Mededelingen
Status sociale randvoorwaarden windmolenpark Klundert: In de samenwerking tussen gemeente en
STEM is besproken dat STEM binnenkort contact opneemt met de stadstafel.
Stand van zaken Stadhuis: In de raadsvergadering van 14 maart wordt aanvullend krediet gevraagd.
Bij een ‘go’ van de gemeenteraad wordt er gestart met werkzaamheden. De insteek is om rond half
september klaar te zijn. De werkzaamheden duren langer dan gepland omdat we zoveel mogelijk
gebruik maken van rolsteigers en hoogwerkers. Zo kunnen de huwelijken die gepland stonden toch
doorgaan zonder overlast te hebben van de verbouwing. We proberen de voorzijde zoveel mogelijk
vrij te houden tijdens de reeds geplande huwelijken voor het maken van foto’s.
Stand van zaken Vlonders: De komende periode wordt onderzoek gedaan naar de staat van de
vlonders inclusief bijbehorende kademuren. Wanneer dit in kaart is gebracht zal er een voorstel naar
de raad gaan om voldoende budget beschikbaar te stellen. Daarna volgt de aanbesteding en het
uitvoeren van de werkzaamheden. Heel dit proces zal ongeveer een jaar in beslag nemen. Dit
betekent dus dat de komende periode gewoon gebruik gemaakt kan worden van de vlonders. Wel
moet men rekening houden dat volgend jaar de vlonder mogelijk niet gebruikt kan worden. Er wordt
met de werkzaamheden zo veel mogelijk rekening gehouden met het gebruik als terras of voor
evenementen (voor april of na september), maar op voorhand kunnen hier nog geen uitspraken over
gedaan worden. Verwacht wordt dat de werkzaamheden enkele maanden in beslag nemen. De
huidige tijdelijke platen op de vlonders voldoen (binnenkort) niet meer. Deze platen zullen worden
vervangen door nieuwe tijdelijke platen en die geschikt zijn om grotere aantallen personen te dragen.
Stand van zaken Bult van Pars: De werkzaamheden zijn tijdelijk stil gelegd vanwege het bereiken
van de grens van het budget. De komende weken wordt er gewerkt aan het meer inzicht krijgen in
de nog te verwachten kosten in verband met de verontreiniging ter plaatse van de bult. Naar
aanleiding hiervan wordt aan de raad gevraagd om aanvullend budget.
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5. Terugkoppeling werkgroepen
Sociaal: Er is een terugkoppeling gegeven op het de besproken onderwerpen. Het hoofdthema was
vluchtelingenwerk, specifiek welke rol de inwoners van Klundert kunnen hebben in het slaan van de
brug tussen taalopleiding en de vervolgfase;
Fysiek: Woningbouwprogramma overzicht vanaf 2000 voor kernen Zevenbergen, Fijnaart,
Willemstad en Klundert van Barry Oudhuis zie Mett. Geconcludeerd dat er de komende jaren veel
gebouwd gaat worden. Zie voor een uitgebreide toelichting het verslag op Mett;
Centrumvisie: Technische tekeningen zijn gemaakt. Er moet een Boomeffectanalyse uitgevoerd
worden omdat het door de werkgroep voorgestelde ontwerp betekent dat het straatpeil iets naar
beneden gaat. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de wortels van de bomen. Kijken naar opties om de
wortels om te leggen. Offerte is uitgezet. Er is gevraagd om ook te kijken naar de situatie aan de
Kerkring (schuin parkeren, eenrichtingsverkeer);
Omgevingstafel Industrieterrein Moerdijk: Tijdens de omgevingstafel is er gesproken over de
capaciteit van de op- en afritten van de A17, de subsidiemogelijkheden voor initiatieven en de
natuurfilm die wordt opgenomen op het industrieterrein. De trailer van de film is te vinden onder de
volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=iRqomdtT8g0 . Gevraagd is om de volgende tafel
aan te kaarten dat het onwenselijk is dat de poorten in de nacht en in het weekend ook op slot zijn
voor het transport van gevaarlijke stoffen. Deze vrachtwagens moeten nu door de kern met alle
bijbehorende risico’s. De afgevaardigde van het havenschap zal dit vraagstuk bespreekbaar maken.
6.
-

-

7.
-

-

Organisatie stadstafel
Vereniging en kernbudget:
 De vereniging is geformaliseerd;
 Bestuurlijk is overeengekomen dat er voorlopig geen noodzaak is voor het opstellen van een
huishoudelijk regelement met werkafspraken;
 Tijdens de tafel besloten dat er dit jaar geen contributie wordt geheven;
 De vereniging heeft een kernbudget gekregen welke beschikbaar kan worden gesteld voor goede
initiatieven waarvoor op een andere manier geen subsidie kan worden ontvangen. Voorstellen
kunnen worden ingediend bij de secretaris, deze legt het initiatief voor bij het screeningsteam en
vervolgens zal het bestuur een besluit nemen over het al dan niet (gedeeltelijk) bekostigen van
het plan;
 Gevraagd is om de verwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de stadstafel in verband
met de AVG. Tussen Mett en de gemeente is een verwerkingsovereenkomst gesloten. Door als
inschrijver akkoord te gaan met de privacyverklaring wordt voldaan aan de AVG-normen. Een
aparte verwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de stadstafel is niet nodig;
 het bestuur zal in overleg met het college gaan over het vaker met elkaar spreken over actuele
onderwerpen. Het idee is om meermaals per jaar met elkaar om tafel te gaan.
Doorontwikkeling gebiedsplan: Door de tafel is voorgesteld om het gebiedsplan te actualiseren. Het
gebiedsplan is inmiddels 5 jaar oud en de doelen die hierin staan opgenomen zijn inmiddels of
gehaald of achterhaald. Dit in het kader van de doorontwikkeling van de stadstafel. De tafel gaat met
de gemeente in overleg of hiervoor budget/subsidie verstrekt kan worden.
Rondvraag en afsluiting
Rondvraag:
 De zorg is uitgesproken over de integrale veiligheid. De brandweer is onderbezet en het lijkt niet
mogelijk om binnen 8 minuten ter plaatse te kunnen zijn. Deze vraag wordt verder uitgezet;
 Gevraagd is de grote hopen bladeren op de parkeerplaats van de Niervaert afkomstig van de
groendienst op te laten ruimen. Deze vraag is uitgezet bij de Buitendienst;
 In het kader van de verkeersveiligheid is gevraagd het bord bij het sluisje ?? te verplaatsen tot
aan de stopstreep om de situatie te verduidelijken;
Volgende stadstafel: maandag 6 mei 2019 om 19.30 in de Niervaert.
De volgende keer wordt als pilot de bijeenkomst in een nieuwe opzet gedraaid. Het eerste uur
bestaat uit een plenair gedeelte, het tweede deel wordt gebruikt om als werkgroepen uit elkaar te
gaan ter verdieping van actuele onderwerpen.
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Actielijst
Nummer

Actiepunt

Wie

190204-07

Openstaande vragen uitzetten en van een beantwoording voorzien  zie
verslag

Gebiedscoördinator

