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

Stadstafel Klundert
De Niervaert
6 mei 2019
19:30 – 22:30 uur
Stadstafel

1. Opening en vaststellen agenda
Agenda vastgesteld. De nieuwe gebiedscoördinator Tino de Jong is voorgesteld.
2. Verslag vorige stadstafel d.d. 4 februari 2019
Het verzoek om de poorten van het havenbedrijf ten alle tijden open te stellen voor vervoer van
gevaarlijke stoffen zodat deze niet meer door de kern hoeven, wordt nog aan voorgaand verslag
toegevoegd. Het advies is om het betreffende bedrijf rechtstreeks contact op te laten nemen met de
havenmeester van het havenbedrijf.
Actielijst:
Nummer
190204-7

Actiepunt

Terugkoppeling

Zorg over integrale veiligheid

Vanuit de gemeente wordt gesteld dat de 8 minuten
over het algemeen gehaald wordt. Wel is er sprake
van een onderbezetting van vrijwilliger in de regio.
Het werven van vrijwilligers is geen gemeentelijke of
stadstafel taak. Tafelaars kunnen zich wel inzetten
voor het enthousiasmeren van potentiele vrijwilligers,

190204-7
190204-7

Opruimen bladeren Niervaert
Verplaatsen bord bij het ‘sluisje’

Melding is uitgedaan, het bladdepot is inmiddels opgeruimd
Vanwege vragen over de specifieke locatie is niets gedaan
met dit verzoek. Inmiddels is het verzoek om actie uitgezet.

3.
•

•

•

•

•

Mededelingen
Terugkoppeling gesprek bestuur met wethouder Van Dorst d.d. 17 april: Er is gesproken over de
doorontwikkeling van het gebiedsplan en het idee om hiervoor een specifieke avond te organiseren,
veiligheid in relatie tot aanrijtijden en over enkele onderwerpen die al lang spelen en waarop vanuit
de gemeente geen duidelijkheid wordt gegeven;
Terugkoppeling bijeenkomst stadstafel avond: In maart heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden
voor alle tafelaars binnen de gemeente Moerdijk. De avond is als positief ervaren. Men heeft kunnen
leren van voorbeelden vanuit andere gebiedstafels en ook was er gelegenheid tot netwerken. Er is
geen behoefte aan meerdere integrale avonden per jaar, maar wellicht is het wel een optie om af en
toe een thematische avond te organiseren voor een afvaardiging van een aantal tafels. Dit idee zal
voorgelegd worden aan andere coördinatoren bij de gemeente;
Vlonders: De vlonders hebben nieuwe platen gekregen die voor langere tijd meegaan (2 jaar). Kelian
heeft een vergunning gekregen voor het komende half jaar. De komende tijd zal er in beeld worden
gebracht welke werkzaamheden er aan de vlonders moeten gebeuren inclusief kademuren. Het
hiervoor benodigde bedrag zal ter besluitvorming voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Er is
gevraagd om actie te ondernemen voor het kromtrekken van de platen met veel regenval inclusief
het blijven staan van plassen. Dit verzoek is uitgezet;
Bult van Pars: Er is door de gemeenteraad op 18 april jl. extra budget beschikbaar gesteld voor de
afronding van de sanering. Op dit moment wordt gewerkt aan de aanbesteding van de aannemer,
zodat vanaf juli weer van start kan worden gegaan. Daarnaast is de bestemmingsplanprocedure
opgestart waarna de ontwerpprijsvraag volgt;
Stadshuis: Men is begonnen met de herstelwerkzaamheden. Bruiloften kunnen gewoon doorgaan.
Er is nog geen oplossing voor de standplaatshouders vanwege het ontbreken van een volwaardig
alternatief. Optioneel kan een keer in overleg worden gegaan met de standplaatshouders over de
gezamenlijke belangen. Het parkeerprobleem is opgelost.

VERSLAG STADSTAFEL
4. Bestuur stadstafel
•
Vereniging en kernbudget: Er is een toelichting gegeven op de bestuursvergadering. Enkele
besproken onderwerpen zijn de opzet van de tafelvergaderingen, de werkgroep kernbudget en op
welke manier het gebiedsplan verder doorontwikkeld kan worden;
•
Doorontwikkeling gebiedsplan: Zie terugkoppeling overleg wethouder. Tijdens de werkgroepen kan
alvast nagedacht worden over de onderwerpen;
•
Gesprek Blauwe Hoef: Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van de stadstafel en
de werkgroep Blauwe Hoef. Er is gesproken over de status van de stadstafel, de wens tot
woningbouwuitbreiding vanuit de tafel en de visie en het standpunt van de werkgroep op de
ontwikkelingen van de Blauwe Hoef. Het gesprek heeft een aantal dingen verduidelijkt, maar de
conclusie is wel dat de belangen verschillen. De werkgroep heeft tijdens het tafeloverleg verduidelijkt
dat zij in essentie niet tegen woningbouwontwikkelingen zijn, maar met name tegen de
ontsluitingsweg. Daarnaast is men ontevreden over manier van communiceren vanuit de gemeente.
Inmiddels is er een gesprek geweest tussen de werkgroep en de projectleider Huub Sens waarin
afspraken zijn gemaakt over het proces.
5.

Uiteen in werkgroepen

6. Terugkoppeling werkgroepen
•
Fysiek: Gesproken is onder andere over het proces windmolens, de Visie Vestingwerken, de
verontrustende bomenkap en de staat van de begraafplaats. Voor details zie verslag werkgroep
Fysiek. Het Industrieterrein Moerdijk valt onder werkgroep Fysiek;
•
Sociaal: Gesproken is onder andere over de sport- en cultuurpas, de organisatie van de
afvalopruimdagen en het proces met de huisartsenzorg. Voor details zie verslag werkgroep Sociaal.
7.
•
•

Rondvraag en afsluiting
Rondvraag: specifieke vragen zie verslagen werkgroepen;
Volgende stadstafel: maandag 26 augustus 2019 om 19.30 in de Niervaert.

Actielijst
Nummer

Actiepunt

Wie

190506-06

Openstaande vragen uit verslag uitzetten en van een beantwoording
voorzien
- Vlonders
- Bravoflex
- Bord sluisje
- Windmolens
De Waarden uitnodigen voor een toelichting op het proces om te komen tot
nieuwbouw van de scholen
Opzetten bijeenkomst Keep it Clean september

Gebiedscoördinator

190506-06
190506-06

Coördinator Sociaal
Werkgroep Sociaal

