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

Dorpstafel Helwijk
De Blokhut
12 april 2018
19.30 – 22.00 uur
Luc Willems
Luc Willems
Dorpstafel

1. Opening
Luc opent de vergadering.
2. Verslag vorige vergadering en actiepunten
Verslag accoord.
Actiepunten:
- Wilgen: zijn geknot. Actiepunt wordt afgevoerd
- Presentatie renovatie huurwoningen: zie 6. Kan worden afgevoerd
3. Mededelingen
De sessie van 27 februari met alle tafelaars in de Parel is succesvol verlopen. Alle kernen
hebben in feite dezelfde opgave. Is vooral belangrijk om van elkaar te leren en niet elke keer
het wiel uit te vinden. Mooi voorbeeld is de geluidsproblematiek vanwege de A4; raakt zowel
Heijningen als Helwijk.
4. Presentaties:




Groenstructuurplan: Hans van Merriënboer geeft een toelichting op het
groenstructuurplan voor Helwijk en het plan voor de bijenlinten. De
dorpstafel zal nog een advies geven over het te kiezen bloemenmengsel.
Zomerprogramma Fort de Hel: presentatie kan door ziekte van Pieter
Korteweg helaas niet doorgaan
Renovatie huurwoningen: Ella Nijskens van Woonkwartier geeft een
toelichting.

5. Organisatie


Voorzitterschap:
De gemeente verzorgt dit nu. Verdient de voorkeur, dat iemand uit het
dorp dit verzorgt ook vanuit de symboliek, dat de tafel in feite van en voor
het dorp is. Er is momenteel echter geen concrete belangstelling.



Kernbudget
Elke kern in de gemeente komt in aanmerking voor een eigen budget van
€ 5000. Dit budget is vrij besteedbaar voor leefbaarheidsdoeleinden.
Enige voorwaarde die de gemeente stelt is dat er sprake is van een
verenigingsstatuur, omdat dit het beste aansluit bij het gewenste brede
draagvlak en de openheid. Wordt nader afgestemd met de
Speeltuinvereniging. Kernbudget is overigens nog beschikbaar en is niet
ingezet voor de herinrichting van de speeltuin. Opties voor inzet
kernbudget: verlichting kunstwerk, doeltjes.



Communicatie
Is belangrijk voor het functioneren van de tafel. De gemeente is in alle
kernen bezig om dit nog te verbeteren; wordt ook voor Helwijk verder
opgepakt.
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6. Rondje actualiteiten per thema
 Thema Verkeer
Geluidsoverlast vanwege de A4. Er zijn belangrijke stappen gemaakt; het
is zaak dit vast te houden. Ewald Korevaar heeft goed werk verricht;
Chantal Goos is zijn opvolgster en direct aanspreekpunt hiervoor. De
nieuwe wethouder gaat een gesprek inplannen met de Minister. Recente
metingen tonen aan, dat de geluidsnormen worden overschreden en dit
betekent, dat ook Rijkswaterstaat nu concreet in actie moet komen om tot
een oplossing te komen. Loopt parallel met Heijningen ook al is de
situatie niet helemaal identiek.
Kruising Noord-Langeweg: is belangrijk voor fietsers van\naar school in
Willemstad. Is gekoppeld aan afronding Kloosterblokje IV.


Thema Sociaal
Geen bijzonderheden



Thema Voorzieningen & Leefomgeving
School: Haalbaarheidsonderzoek loopt. Moet ook duidelijkheid geven
over de toekomst van het schoolgebouw in Helwijk. Verwachting is,
dat onderzoek na de zomervakantie gereed is.

7. Rondvraag
- Rioolreiniging: gele schoonmaakrestanten Kon. Emmastraat. achtergebleven: wordt
verwijderd.
- Extra hondenpoepbak onderaan Helsedijk: wordt geplaatst
- Hoge snelheid flauwe bocht Helsedijk: is onderzocht. Geen maatregelen nodig
- Grasveld Emmastraat: kan dit worden ingericht als trapveldje met doeltjes (contact: Janny
den Hollander); wordt onderzocht
- Op het terrein van het oude schoolgebouw staat een speelhuisje; korfbalvereniging VIOS
heeft hiervoor belangstelling (contact Esther Breure): schoolgebouw krijgt wellicht nog
nieuwe onderwijsfunctie en in afwachting van onderzoek blijven de voorzieningen
bij de school voorlopig in tact.

8. Volgende vergadering
Nader te bepalen
9. Sluiting
Om 22.00 uur

Actiepunten
Wie

Actie

Uitkomst

Erik\Han

Verplaatsen Schapenbeeld en kunstwerk school plus
wateropgave gekoppeld aan renovatie riolering

Han
Jim

Doeltjes\trapveldje Emmastraat
Verplaatsen speelhuisje van schoollocatie Helwijk naar
korfbal Willemstad

Wacht op
aanbesteding\keuze
aannemer
Loopt
Gekoppeld aan
onderzoek toekomst
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school
Hans

Keuze bloemenmengsel
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