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

Stadstafel Zevenbergen
Gemeentehuis Moerdijk
19 juni 2018
19:00 – 21:00 uur
Lex Bezemer

Agenda:
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
2. Speelruimtebeleid – inspraak wijk Krooswijk
Na een inleiding van Bert Voeten, discussieert de Stadstafel over de bijlage met betrekking tot de
inspraakvoorstellen voor de wijk Krooswijk. De werkgroep heeft mede voor Krooswijk als eerste
uitvoeringswijk voor het speelruimtebeleid in Zevenbergen gekozen vanwege de wens om daar een
voetbalkooi te realiseren.
Er wordt afgesproken om de zomerperiode te gebruiken met de werkgroep om de aanpak van de
inspraak in Krooswijk verder aan te scherpen. Suggesties en afspraken:
 Er zal nader worden bezien, ook in overleg met het jongerenwerk, hoe jongeren te benaderen
via social media;
 Er wordt bekeken hoe jonge ouders met kinderen beter kunnen worden bereikt en
meegenomen in het proces;
 Er wordt bekeken of en hoe ouderraden van de scholen kunnen worden betrokken bij het
proces;
 Er wordt bekeken hoe er meer inzet kan worden gepleegd om een meer vraaggerichte insteek
voor de inspraak te kiezen.
Paula Lagerwerf sluit aan bij de werkgroep.
3. Adviesgroep bewonersbeleving groen, water en straten
De instelling van de adviesgroep wordt voor kennisgeving aangenomen. Bij de volgende
Stadstafelbijeenkomst zullen de bevindingen worden geagendeerd.
Als suggestie wordt meegegeven om bij de volgende buurtchecks ook de Buurtpreventiegroepen te
betrekken.
4. Huis van de wijk Zevenbergen
Na een inleiding van Inge Koster wordt de oproep gedaan om met elkaar aan de slag te gaan en te
kijken naar een praktische invulling voor de komende tijd. Verder wordt er een oproep gedaan om de
werkgroep verder te versterken.
Rinus van Eck sluit aan bij de werkgroep.
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De komende maanden werkt de werkgroep verder van de praktische invulling en zal ook worden
bezien hoe en met wie een gedegen inventarisatie kan worden gemaakt van de voorzieningen in
Zevenbergen.
5. Omgevingstafel Moerdijk (Carla Thijssen van Shell Moerdijk verzorgt een presentatie)
De omgevingsveiligheid van het haven- en industrieterrein is een interessant en belangrijk onderwerp
voor zowel omwonenden als bedrijven.
Bedrijven waarvoor omgevingsveiligheid een relevant onderwerp is, zien het als hun taak om de
omgeving goed te informeren over de risico’s die er bestaan. In dat kader zijn zij bereid om hierover
een presentatie te geven voor omwonenden, bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst van de dorps- en
stadstafels.
Na de presentatie bleek dat het veiligheidsaspect van de bedrijven op het Haven- en industrieterrein
terrein niet sterk leeft bij de Stadstafel. De presentatie werd als informatief ervaren, maar wekte
vervolgens de discussie over de agendering van dergelijke onderwerpen.
De algemene mening is dat de agendering sterker vraaggericht vanuit de Stadstafel moet
plaatsvinden en minder aanbodgericht vanuit de gemeente en andere samenwerkingspartners.
6. Bij-vriendelijk beheer
De presentatie van Hans van Merriënboer en Kees Nelemans krijgt applaus. De insteek op
bijvriendelijk beheer door de gemeente Moerdijk wordt zeer positief ontvangen door de Stadstafel.
7. Structuur Stadstafel Zevenbergen- Communicatie
De vraag ligt op tafel hoe de gebiedstafels gefaciliteerd kunnen worden om beter en effectiever zelf te
gaan communiceren. Onder andere door nieuwsberichten en social mediaberichten te maken en te
verzenden. En door gebruik te maken van de lokale media. Hiervoor is het de bedoeling om met een
werkgroep Communicatie vanuit de Stadstafel aan de slag te gaan.
Dit onderwerp wordt gekoppeld aan het structuurvraagstuk.
Er wordt afgesproken om de zomermaanden te gebruiken om in september tot een gedragen
structuurvoorstel te komen voor de Stadstafel inclusief de integratie van de Stadsraad. De voorziene
nieuwe juridische entiteit is een verenigingsstructuur. In september ligt er een voorstel voor de
invulling van deze verenigingsstructuur, inclusief benoeming van een bestuur en een tijdpad voor
invoering.
8. Rondvraag en sluiting
Na een laatste oproep van de voorzitter om ne te denken over versterking van de verschillende
werkgroepen, sluit hij de vergadering.

