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Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
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Albert van Loon

1. Opening
De voorzitter heet iedereen welkom. Er zijn een paar afmeldingen: Karin de Wit, Elly Ackerman,
Werner van Beers (politie) en Jan Zeeven (handhaving gemeente Moerdijk)
2. Mededelingen
 Op 22 februari a.s. wordt er een avond georganiseerd in het kader van het
verkeersveiligheidsplan. De leden van de werkgroep verkeer van de verschillende dorpstafels
zijn uitgenodigd om mee te denken.
 Op 27 februari a.s. is de bijeenkomst met alle gebiedstafels in de Parel in Fijnaart. Tafelaars
van Zevenbergschen Hoek zijn van harte welkom. Het thema is “Verbinding zoeken” met o.a.
andere tafels.
 Er worden thema bijeenkomsten georganiseerd voor het concept ‘Wonen met gemak’ De kern
Standdaarbuiten en Zevenbergschen Hoek zijn pilot. Contactpersonen vanuit gemeente zijn
Inge Koster en Barry Oudhuis. De tafelaars zullen worden uitgenodigd.
 Pro-rail is gestart met onderzoek naar (akoestische) voorzieningen langs het HSL-spoor. Dit
gebeurt op basis van Value Enginering. Er wordt gezocht naar 2 bewoners / tafelaars uit
Zevenbergschen Hoek om te participeren. Hans Broere en Hans van Brenkelen hebben
interesse. Contactpersoon vanuit gemeente, Chantal Goos, zal hen benaderen
e
 Werkzaamheden Hoofdstraat: start 1 kwartaal. Infobrief is al verzonden
 Ontwikkelingen Frisostraat: Noortje Enkhuizen geeft aan dat het in de studiefase zit. Volgende
tafel meer informatie.
 Niels Konings heeft verzocht om het instellen van een werkgroep Buurtpreventie binnen de
dorpstafel. Wordt gelinkt aan de huidige werkgroep. Dit wordt geregeld en opgenomen in de
organisatiestructuur. Eventueel nog linken met de facebookpagina : afspraak tussen Inge
Bakelaar en Niels Konings.
 In 2018 wordt gestart met kernbudget. Bedrag is € 5.000,- Daarnaast loopt ook nog traject
voor subsidie aan dorpsraden. In Zevenbergschen Hoek is dit in 1 hand: namelijk door en via
de dorpstafel. Er zijn ook nog andere subsidiebronnen: evenementen etc. Contactpersoon
gemeente is Paul Wiegel. In volgende dorpstafel komt er uitgebreide toelichting.
 Ingebracht onderwerp door Hans Broere en Antoine Broere: documentaire de Beerput. Vanuit
de discussie ontstaan er twee vragen: de grond die aangevoerd voor LPM en afkomstig is van
o.a. de gronden op terrein Havenbedrijf, is die schoon. En hoe zit het met de ontwikkeling van
het LNG station aan de Moerdijkseweg in relatie tot de ontwikkeling van de 380 KV en andere
ontwikkelingen. Waar is veiligheid geborgd en hoe zit het met het cumulatieve risico. Daan
Quaars gaat dit na.
 Er zijn recentelijk nog steeds problemen met VANG (afvalinzameling). Pasjes werken niet
goed, ophaaldagen wijzigen en containers worden niet leeggemaakt dan. Kan dit verholpen
worden. Is het mogelijk dat via Dorpsnieuws data worden aangkondigd. Of een kalender op
papier. Tino de Jong zal dit opnemen met de collega’s.
NB antwoord vanuit gemeente:
- Er is nieuwe software dit jaar geactiveerd. Daardoor werkte even tijdelijk de pasjes minder
goed. Is inmiddels verholpen en er zouden geen problemen meer zijn.
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Papieren kalender is te verkrijgen door te bellen naar ons telefoonnummer 14 0168. We
printen dan uit en sturen op. Daarbij krijgen bewoners wel de waarschuwing dat de
kalender kan veranderen. Omdat er wijzigingen zijn in een jaar, is gemeente geen
voorstander van afdrukken van kalender in lokale krantjes. Is in verleden ook niet altijd
goed gegaan en dat levert dan veel klachten/extra werk op. Als Dorpsnieuws besluit om
zelf de kalender af te drukken, is dat “op eigen risico”.

3. Verslag vorige dorpstafel
Er is een vraag naar de criteria met betrekking tot het vitaliteitsregeling van het Havenbedrijf. Daan
Quaars zal dit opzoeken en toesturen. Verslag wordt vastgesteld en actiepuntenlijst geactualiseerd.
4. Evaluatie collegebezoek
Albert geeft korte toelichting. Is prima verlopen en heeft resultaat gehad: discussie Windmolens en
380 KV, aandacht voor sluipverkeer, ontwikkeling dorpshart en ondersteuning voor acties vanuit
dorpstafel zoals het zwerfafval. Bij een volgende bezoek iets meer aandacht bestreden aan de
wensen vanuit de dorpstafel / het dorp.
5. Stand van zaken
 Werkgroep Windenergie en 380 KV
Hans van Brenkelen licht toe. Over het tracé 380 KV wordt overleg gevoerd.
Vertegenwoordigers van de Kattenkraam, dorpstafel, gemeente zijn in gesprek met Tennet
over tracé-varianten. Het is een open gesprek, waarbij de inbreng vanuit de omgeving voor
gemeente van groot belang is. In de volgende dorpstafel komt dit terug aan de orde.
Voor windenergie is voorkeursvariant enigszins gewijzigd. Vanuit het standpunt van de drie
dorpstafels Langeweg, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek heeft het gemeentebestuur het
overleg met de provincie opnieuw gevoerd. Er is nu een opstelling die voldoet aan de
uitgangspunten van de provincie, nl. 100MW en beter is voor de omgeving, waarbij 1 molen
komt te vervallen. De tafels en omwonenden zullen alert moeten blijven op het op het proces.
Het planologisch spoor krijgt snel zijn vervolg. Daarnaast met samen met Stichting Energiek
Moerdijk gewerkt worden aan de sociale randvoorwaarden.


Werkgroep Wonen:
Er zijn verder geen mededelingen.



Werkgroep Gemeenschapszin
Diana Assman geeft aan dat op 24 maart de opschoondag is. Het is weer bedoeling dat ook
de school aansluit. Hopelijk wordt het een nog groter succes. De banner wordt in productie
e
genomen en het is de bedoeling dat die op de 24 onthuld wordt. Voorstel is om de kosten ten
laste te brengen van het budget dat beheerd wordt door de dorpsraad. De dorpstafel stemt
daar mee in.



Werkgroep Voorzieningen en Leefomgeving
Het startdocument is door de gemeenteraad vastgesteld. Wendy Roelen (projectleider
gemeente) is nu bezig met uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek. Er is een stuurgroep
en projectgroep ingesteld. Volgende keer komt het terug ter tafel



Werkgroep Verkeer
De werkzaamheden aan de Hoofdstraat worden nog dit kwartaal gestart. De omgeving wordt
tijdig geïnformeerd over het hoe en wat.
Verder wordt aandacht gevraagd naar de mate van sluipverkeer, dat als gevolg van de
maatregelen in de kern en de problemen van de verkeershoeveelheid op de A16 wordt
ervaren. Het is enorm toegenomen. Vanuit Havenbedrijf en gemeente is een lobby gaande
richting de rijksoverheid om de problematiek (vanuit verkeersveiligheid) op de bestuursagenda
te krijgen. Zodanig dat er maatregelen genomen worden. Daarnaast onderzoekt de gemeente
aanvullend welke maatregelen in de omgeving genomen kunnen worden,. Constatering is dat
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het probleem ontstaat buiten de gemeente Moerdijk. Met de omliggende gemeenten zijn we
dan ook in gesprek.
Daarnaast is een goed overzicht van de effecten van de maatregel in de kern. Dit is bij de
agendastukken gevoegd. Men vraagt zich af of de wijze van controle meer gespreid kan
worden in tijd. Het is nu een te bekend gegeven. Verder is men tevreden over de actie en wil
men dit graag gecontinueerd zien. Tino de Jong gaat dit natrekken.


Omgevingstafel
Vertegenwoordiging vanuit Zevenbergschen Hoek is prima. Onderwerpen die daar besproken
worden komen terug bij de andere tafels. Voorstel om verslag van de vergadering ook te
delen met de dorpstafel.

8. Rondvraag
De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng. De volgende dorpstafel is 27 mei 2018.
Hij sluit vergadering.
Actielijst
Nr
20160420-07

Actiepunt
Status activiteitenkalender (onderdeel van thema
Voorzieningen en leefomgeving) delen via
mail/Producteev
Opmerking: slechts drie verenigingen hebben
gereageerd. Komt terug op agenda
Uitwerking voorstel afvalinzamelsysteem

Wie
Inge Bakelaar /
Rob Lorrman

Status
Afgehandeld

Chantal Goos /
Charlotte Joosten

Afgehandeld

20161214-04

Onderzoek problematiek standsplaats visboer /
markt

Tino de Jong

20170329-01

Bushalte: aanpak situatie

20170329-02

Proces ‘Wonen met gemak”

Karen van den
Ouweland /
Tino de Jong
Barry Oudhuis /
Tino de Jong

Staat gepland om uit
te voeren na
werkzaamheden
Hoofdstraat
Er is nu een tijdelijke
voorziening geplaatst.

20170329-03

Bijeenkomst 380 KV in Moerdijk

20170510-01

Signalering effecten maatregel afsluiting kern in
de ochtend
Ontwikkeling Plein 1940
Participatie onderzoek voorzieningen HS:
Instellen werkgroep Buurtpreventie
Onderzoek gronden Havenbedrijf -LPM
Ontwikkeling LNGstation vs 380KV/Windpark A16

20161214-02

20170510-03
20170510-04
20180207-01
20180207-02
20180207-03

Hans van
Brenkelen
Jan Zeeven / Tino
de Jong
Woonkwartier
Tino de Jong
Tino de Jong
Daan Quaars
Daan Quaars

Er worden in 2018
themabijeenkomsten
georganiseerd. Den
Hoek is pilotkern
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend

