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1. Opening
Eelke de Rooij heet de aanwezigen welkom.
Bij de stukken van de vergadering zijn naast de agenda de memo (1 juni 2017) met vastgestelde
rolverdeling alsmede een overzicht van de werkgroepen in Fijnaart toegevoegd.
2. Vaststellen agenda
Verbetering samenwerking! Een bijzondere agenda deze keer voor de dorpstafel Fijnaart De
gemeente Moerdijk is in alle kernen bezig met het gebiedsgericht werken aan de hand van de
gebiedsplannen. In algemene zin loopt dit goed en worden de gebiedstafels inmiddels overal wel
herkend en erkend als de centrale overlegplatforms voor de leefbaarheid in de kernen.
In Fijnaart loopt dat jammer genoeg nog niet zoals we wel willen en gelet op het belang van de
leefbaarheid is er dan ook alle aanleiding om in deze dorpstafel hier uitgebreid bij stil te staan. Luc
Willems, de projectleider van het gebiedsgericht werken bij de gemeente Moerdijk, is bereid gevonden
om deze bijzondere dorpstafel in goede banen te leiden.
3. De belangrijkste bespreekpunten voor deze sessie
> - doel van het gebiedsplan en de dorpstafel: waarom doen we dit ook al weer?
> - evaluatie: wat gaat goed in Fijnaart, welke successen zijn er bereikt, wat gaat niet goed?
> - analyse: wat is de basis van het succes en wat is de reden van zaken die niet goed gaan?
> - werkafspraken: welke concrete afspraken kunnen we samen maken om de dorpstafel Fijnaart in de
toekomst beter te laten functioneren?
Gelet op het belang voor de leefbaarheid in Fijnaart is het belangrijk hier de nodige tijd voor uit te
trekken. In het verlengde hiervan kunnen uiteraard ook andere organisatorische aspecten aan de orde
komen, zoals de werkafspraken en het kernbudget. Als er daarnaast nog urgente zaken zijn voor de
dan kunnen die uiteraard ook aan de orde worden gesteld.
4. Resultaat
Luc geeft een korte introductie en toelichting over het gebiedsgericht werken, het doel van het
gebiedsplan en de dorpstafel.
Wat zijn de oorzaken dat het gebiedgericht werken in Fijnaart niet goed functioneert?
•
•
•

Communicatie: de terugkoppeling tussen de tafelaars en de gemeente loopt niet goed
Negativiteit: dit is iets ‘Fenderts’, maar ook ontstaan doordat nieuwe initiatieven te gemakkelijk werden
afgedaan als niet haalbaar
Verkeerde Verwachtingen leiden tot frustratie: het begint erbij dat we elkaars rollen niet kennen en niet
op de hoogte zijn van procedures. Hierdoor stokt de samenwerking.
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•

•
•
•
•
•
•
•

Werkgroepen functioneren niet: oorzaken zijn hiervan de bemensing, niet iedereen voelt zich betrokken
bij de thema’s, het niet actief zelf oppakken van activiteiten (intern) en de link naar de gemeente die niet
altijd helder is.
Voorzitterschap: een sterke aansturing vanuit een technisch voorzitter die niet inhoudelijk meepraat is
wenselijk
Rol partners en dorpsraad onduidelijk: zie ook bij verwachtingen
Onbekendheid dorpstafel: hierdoor blijft nieuwe aanwas achterwege en is de dorpstafel niet echt een
vertegenwoordiging vanuit het dorp
Mett niet gebruikt: hierdoor ontbreekt het inzicht in tussentijdse werkzaamheden van de werkgroepen en
stand van zaken van de thema’s (ook als een onderwerp is afgerond of als er oponthoud ontstaat)..
Initiatieven worden niet opgepakt: er wordt niet doorgepakt met een afspraak of een onderwerp op de
agenda hoort en wie dit dan oppakt.
Jeugd: deelname van de jongeren ontbreekt en ook het inzicht op activiteiten.
Onderwijs, maar ook andere partners willen duidelijkheid van wat van hen verwacht wordt (zie ook
verwachtingen)

Over vele onderwerpen wordt nader gesproken. De steekwoorden vatten kernmatig samen wat de
aandachtspunten zijn die opgepakt worden.
Het proces
Daarnaast blijkt dat het overzicht van de werkgroepen zoals is opgehaald bij de voorzitters nog niet
volledig is en actualisatie behoeft. Werkgroepen hebben weinig inzicht in elkaar. Dit wordt in het
vervolgproces meegenomen waarbij samenvoeging van de werkgroepen denkbaar is. De structuur is
echter niet leidend en moet meer vanuit de vraag worden georganiseerd. Het is dus van belang om te
bekijken welke thema’s uit het gebiedsplan nog actueel zijn en/of er nieuwe thema’s moeten worden
toegevoegd.
Het (actief) betrekken van mensen (ook specifiek jeugd) buiten de dorpstafel is een aandachtspunt:
nieuwe aanwas, bekendheid en publiciteit van de dorpstafel. Dit betrekken van nieuwe mensen heeft
een relatie tot bekendheid, maar ook aansprekende thema’s op de gebiedsagenda.
De cultuur
Misschien nog belangrijker dan de structuur is de omgang met elkaar: houding, gedrag, respectvol,
elkaar informeren is een belangrijk cultuurpunt dat aandacht verdient.
Vervolgafspraken
Afgesproken wordt dat een werkgroep (afvaardiging van de tafel) aan de slag gaat met de opgehaalde
punten om te komen tot een nieuwe opzet / afspraken voor het functioneren van de dorpstafel
Fijnaart. Het streven is om als werkgroep in juni bij elkaar te komen. De gemaakte afspraken d.d. 1
juni 2017 en het overzicht van de werkgroepen en acties worden daarbij betrokken en geëvalueerd.
En om in het najaar het resultaat / voorstel te bespreken aan de dorpstafel. Vervolgens zal ook gestart
worden met het actualiseren van de agenda van het gebiedsplan Fijnaart met de opgaven, ambities
en acties. En een duidelijke rolverdeling en daar waar mogelijk een tijdspad.
De werkgroep bestaat op basis van aanmeldingen ter tafel uit: Ton Haverkamp, Ies Leijten, Jan
Willem van Bodegom, Cor Nieuwkerk, Leandra Beerendonk, Nelis Breure, Nico Rijven, Jacques van
den Baard, Luc Willems, Eelke de Rooij, Monique van Zantvliet. Eelke neemt het initiatief om via
datumprikker een afspraak in te plannen.
5. Rondvraag
Nico: Bij terugkoppeling kan vanuit de werkgroep een toelichting gegeven worden op de analyse en
bijbehorende het voorstel.
Monique: Op basis van gewenste cultuur is het prettig om te constateren en uit te spreken dat de
gehele tafel zich nu in gaat zetten om anders verder te gaan in de toekomst en daar ook voor te gaan.
Nelis: Stelt een vraag over de attracties op de kermis. Eelke geeft aan deze vraag reeds vanmiddag
beantwoord te hebben (in afstemming met Peter Soeters) via de mail.
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Leandra: De aansluiting van Oudemolen bij het gebiedsplan Fijnaart, c.q. de dorpstafel in de structuur
is een punt van aandacht dat meegenomen kan worden.
6. Sluiting
De datum voor de volgende vergadering van de dorpstafel wordt nog niet vastgesteld. Deze zal te
zijner tijd worden gecommuniceerd. Naar verwachting vindt deze in het najaar plaats.

