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Dorpstafel Heijningen
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14 juni 2018
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Luc Willems
Luc Willems
Dorpstafel

1. Opening
Luc opent de vergadering.
2. Verslag vorige vergadering d.d. 22 maart 2018
Verslag accoord.
Actiepunten: 3. Mededelingen
 De nieuwe wijkagent Johan Damen stelt zich voor. Hij is al enige tijd bezig en heeft
inmiddels al met aantal inwoners kennis gemaakt. Hij vertrouwt op een prettige
samenwerking.
 Buurtcheck: wordt al enige jaren gehouden en er is weinig animo voor. Wordt nu
breed geëvalueerd om te kijken of en hoe iermee verder te gaan.
 Windpark Karolinapark Steenbergen: er is een informatiebijeenkomst gehouden.
Vanuit Heijningen is niemand geweest.

4. Presentaties:
-- -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.



Werkafspraken
Elke gebiedstafel in de gemeente is bezig om wat werkafspraken op
papier te zetten; dit schept duidelijkheid. Gaat hierbij ook om de positie
van de dorpsraad. Is op 24 mei 2018 besproken met de dorpsraad en dit
krijgt na de vakantie een vervolg. Uiteindelijk wordt dit behandeld aan de
tafel.



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. Vormde ook onderdeel van de bespreking met
de dorpsraad op 24 mei (zie hierboven onder: werkafspraken).



Communicatie
Is belangrijk voor het functioneren van de tafel. Leendert ondersteunt dit
al prima met de facebookpagina. De gemeente is in alle kernen bezig
om dit nog te verbeteren; wordt ook voor Heijningen verder opgepakt.
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6. Rondje actualiteiten per thema
 Thema leefomgeving
Geluidsoverlast vanwege de A4: Jasper geeft een toelichting op de stand
van zaken. Op 26 juni aanstaande wordt de petitie aangeboden aan de
vaste kamercommissie in Den Haag. Er gaat ook een delegatie namens
Helwijk\Willemstad, zij bieden afzonderlijk een petitie aan. Iedereen is
benieuwd naar de besluitvorming. Chantal Goos is vanwege
zwangerschapsverlof enige tijd afwezig; er wordt gezorgd voor een
tijdelijke vervanger.
Woningbouw: er wordt gewezen op oud plan aansluitend aan de
Polderstraat. Dit wordt nagegaan.


Thema Sociaal
Merle Dekker is vanavond helaas afwezig. Zij gaat verder aan de slag
met het Huis van de Wijk door de organisatie van diverse themasessies.



Thema voorzieningen
- Herinrichting trainingsveld: Door een gecombineerde aanpak vanuit
sport, speelruimte en verkeer\parkeren wordt ingezet op een integraal
succes. Voetbalveld: wordt voorbereid en is vooral een opgave om de
financiering hiervoor rond te krijgen, maar dat gaat wel lukken.
Deventerstraat: wordt aan gewerkt om dit op korte termijn te kunnen
gaan uitvoeren door de aannemer. Definitieve schets wordt eerst nog
met de werkgroep afgestemd voordat er wordt begonnen.
- School: is een belangrijke voorziening voor de leefbaarheid in het dorp.
Voorbeeld Helwijk heeft dat wel geleerd. Inmiddels is er vanuit de
school een traject gestart gericht op het behoud van de school in de
toekomst. De gemeente schuift hier ook bij aan. Belangrijk is om dit
traject te koppelen aan de dorpstafel; de werkgroep zal de tafel
informeren over de voortgang

7. Rondvraag
- Te hard rijden op de dijken: Johan geeft een toelichting op de aanpak. Gaat overigens vaak
om de eigen inwoners die zich hieraan bezondigen
- Onderhoud overhangende heggen Deventerstraat: Jeff geeft dit door
- Kinderen op de snelweg: is geen structureel probleem, maar meer een incident
- Veluwestraat\Gr. Bernadottestraat: onderhoud is aandachtspunt: wordt opgepakt

8. Volgende vergadering
Gepland op 4 oktober 2018 om 20.00 uur
9. Sluiting
Om 21.30 uur
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Actiepunten
Wie

Actie

Uitkomst

Willem

Plaatsen bladkorven

Willem

Water stroomt naar laagste punt en dat is bij kruising
Friesestraat. Soms komt huis van mevrouw Polak blank
te staan.

Luc
Han

Oud woningbouwplan nabij Polderstraat
Onderhoud Veluwestraat\Gr. Bernadottestraat

Aandachtspunt najaar.
Blijft staan
Staat waarschijnlijk niet
op zichtzelf. Situatie
wordt gemonitord en
geanalyseerd. Komt dan
komt later terug.
Wordt onderzocht
Wordt opgepakt
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