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Gebouw Irene
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Luc Willems\Martin Buil
Leden stadstafel

1. Opening
In verband met verhindering Caesar zullen Luc en Martin de vergadering leiden.
2. Vaststellen agenda
Men is akkoord met de voorgestelde agenda.
3. Mededelingen
- Actualisatie bestemmingsplan vesting: het bestemmingsplan Vesting Willemstad wordt op 5
juli 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.
- Speelruimtebeleid: Is al eerder toegelicht aan de tafel. Op 18 april was er een algemene
informatiebijeenkomst. Daarna zijn gesprekken gevoerd met de scholen en wordt er
via social media met de jeugd gecommuniceerd. Voor de toen besproken locaties
worden nu schetsen opgesteld en het resultaat hiervan wordt na de vakantie weer
afgestemd met de betrokkenen. Vervolgens zullen er concrete uitvoeringsplannen
worden opgesteld en voordat die worden uitgevoerd vindt er nogmaals afstemming
plaats. Planning is er voorlopig op gericht om de uitvoering hiervoor te laten
plaatsvinden in het 1e of 2e kwartaal 2019.
-Buurtcheck: gebleken is, dat hier weinig animo voor is in de huidige vorm. Dit wordt nader
geëvalueerd
4. Verslag vorige vergadering 16 april 2018
Geen bijzonderheden. Verslagen accoord
Actiepunten: komen terug in de reguliere agenda. Geen bijzonderheden.
5. Organisatie
Richtlijn & Kernbudget: Als onderdeel van het kerngericht werken en de eigen
verantwoordelijkheid van de kernen heeft het college besloten om elke kern in
de gemeente Moerdijk een eigen budget toe te kennen. Bedoeling is om dat in 2019
operationeel te hebben; 2018 vormt het voorbereidingsjaar hiervoor. Wordt voorbereid
met een vertegenwoordiging vanuit de tafel en op 26 maart 2018 vond hierover al een
gesprek plaats.. Martin geeft aan de hand van een presentatie (zie bijlage) een
nadere toelichting hierop, met als voorlopige constatering dat het kernbudget van
€ 5000 voor Willemstad niet toereikend zal zijn. Krijgt een vervolg na de
zomervakantie

6. Presentaties
Visie Willemstad
Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Willemstad. Veel van deze ontwikkelingen
hebben een ruimtelijke impact en het is daarom zaak deze ontwikkelingen in
samenhang te zien met als doel om hier een integrale ruimtelijke opgave uit te
destilleren. Zie bijlage. Op een vraag uit de zaal over het initiatief van de heer Van de
Erven hierover wordt geantwoord, dat hier beslist geen sprake is van
“achterkamertjespolitiek”. Hier wordt in alle openheid over gecommuniceerd en om die
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reden staat dit ook gewoon op de agenda van de tafel. Het item van de
verkeersveiligheidsmaatregelen aan de Noordlangeweg zal worden toegevoegd aan
het overzicht
Zonnepanelen\Postcoderoos: de aanpak voor de postcoderoos wordt toegelicht aan de
hand van het voorbeeld van de aanpak in Breda. Zie bijlage. Energiek Moerdijk is
nauw betrokken bij de opzet van het windpark A16 en mede op basis hiervan wil men
het model van de “dorpsmolen” in alle kernen van de gemeente Moerdijk gaan
ontwikkelen. Men ondersteunt het initiatief voor Willemstad, waarbij als locatie
momenteel gedacht wordt aan de sportvelden gekoppeld aan het scholenproject.
Evaluatie parkeren blauwe zone: is de vorige stadstafel al toegelicht maar omdat hier
blijkbaar toch nog vragen over zijn wordt dit door Ingomar nogmaals toegelicht. Zie
bijlage.
8. Rondje actualiteiten\bijzonderheden per werkgroep
o

Thema Wonen, Zorg en Welzijn:
Appartementen Havenfront: de ontwikkelaar is bezig met de verdere plantwikkeling en
werkt aan een eerste opzet voor het bestemmingsplan. De opmerkingen over het
wandelpad uit de vorige stadstafel worden hierbij betrokken. Afgesproken wordt dat dit
eerst met de tafel wordt afgestemd, voordat het bestemmingsplan officieel in procedure
gaat.

o

Thema Voorzieningen en Leefomgeving:
Scholenproject: Het haalbaarheidsonderzoek loopt nog. In de aanvankelijke planning
werd er nog vanuit gegaan, dat dit voor de zomervakantie zou worden afgerond, maar op
verzoek van het schoolbestuur Van de Waarden is dit over de vakantie heen getild.

o

Thema Toerisme en Recreatie
Luc geeft een toelichting op de stand van zaken:
Mauritshuis: de eerste fase van de aanpassingen zijn gereed en afgelopen weekend
werd het Mauritshuis “nieuwe stijl” open gesteld voor het publiek. Na de
zomervakantie wordt er verder gewerkt aan onder andere de isolatie van de vloer en
de liftinbouw.
Stelling van Willemstad: is gekoppeld aan het Mauritshuis. Bedoeling is om tot een
betere samenhang tussen de verschillende forten en de activiteiten te komen met de
Zuidwaterlinie als het centrale thema.
Vestingwerken: op 5 juli aanstaande wordt het voorstel voor de visie voor de
vestingen van Willemstad (en Klundert) behandeld in de raadsvergadering.
Cruisesteiger. Er is op hoofdlijnen consensus tussen ontwikkelaar Scylla, de
gemeente, de provincie en Staatsbosbeer over de Intentieovereenkomst en dit zal de
basis gaan vormen voor de verdere planontwikkeling.
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o

Thema Verkeer en Bereikbaarheid
Hans de Jong geeft een korte toelichting namens de werkgroep Verkeersveiligheid NoordLangeweg. De aannemer is geselecteerd en start binnenkort met de werkzaamheden.
Groot onderhoud vesting: Alle reconstructies (Beneden Kade, Achterstraat en
Landpoortstraat) zijn inmiddels zijn afgerond. Mede naar aanleiding van klachten vinden
er momenteel nog metingen (aantallen en snelheid) plaats.

7. Overige zaken
-8. Afsluiting
Volgende stadstafel: 1 oktober 2018
Actielijst
Nr
20161128-02
20180122-01
20180416-01
20180625

Actiepunt
Opstellen Richtlijn\Werkafspraken tafel
Visie Willemstad
Keuze bloemenmengsels
Visie; item verkeersveiligheid toevoegen aan overzicht

Wie
Luc
Luc
Hans
Luc

