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Luc Willems
Luc Willems
Dorpstafel

1. Opening
Luc opent de vergadering.
2. Verslag vorige vergadering (18 januari 2018) en actiepunten
Verslag accoord.
Actiepunten:
- Doeltjes trapveldjes Emmastraat: kan gefinancierd worden uit het
kernbudget (zie 5.)
- Woonkwartier verzorgt de volgende tafel een presentatie (met oa
renovatie\isolatie)
3. Mededelingen

Pieter Korteweg is vanavond helaas verhinderd.

4. Presentaties:


Zomerprogramma Fort de Hel: door afwezigheid Pieter Korteweg schuift
dit door naar de volgende vergadering



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 na de zomervakantie 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.

5. Organisatie

6. Rondje actualiteiten per thema
 Thema Verkeer
Geluidsoverlast vanwege de A4. Vanmiddag is een petitie overhandigd in
Den Haag door bewonersgroep Heijningen. Peter Lammens geeft een
toelichting op deze gebeurtenis. Er is gesproken met diverse kamerleden
en het was goed om dit persoonlijk te kunnen toelichten, want bij
sommigen politici bestond een ander beeld van de situatie. Helwijk zet in
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op een adequate maatregel (wal met beplanting) en wat dit betreft is deze
casus net even anders dan in Heijningen (waar wordt ingezet op
geluidsscherm). De kamercommissie bespreekt dit onderwerp morgen en
geeft een advies aan de Minister. Overigens gaat Chantal Goos
binnenkort met zwangerschapsverlof; Ewald Korevaar is in beeld als
tijdelijke vervanger


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 smurrie bij kolk Emmastraat; wordt verwijderd
- Overhangende takken\groen bij fietspaden oa Stadsdijk: wordt opgepakt
- Onderhoud voortuin oude schoolgebouw: wordt opgeknapt
- Emmastraat 1 tm 11 parkeeroplossing aangedragen met handtekeningenlijst: wordt
onderzocht
- Snelheid Helsedijk (al eerder gemeld door fam. Lammens): klacht is afgehandeld via email
d.d. 18-4-2018
- Wandelpad Lantaarndijk Willemstad opknappen: wordt onderzocht
- Constantijnstraat 18 gevaarlijke overhangende bramenstruiken plus Beatrixstraat langs oude
kleuterschool: ook al gemeld door Jeff: wordt opgepakt
- Maaien bermen kreek: is inmiddels door gegeven aan het waterschap, dat hiervoor
verantwoordelijk is
- Reiskosten delegatie petitie: als kernbudget geregeld is en de tafel stemt daar mee in zou dit
daaruit gefinancierd kunnen worden
- Postcoderoos: is recent toegelicht aan de stadstafel Willemstad; verzoek is om dit ook een
keer te laten verzorgen in Helwijk; verzoek is doorgezet aan Energiek Moerdijk, die dit
coördineert
- Oudemolen parkerende auto’s op fietspad: is afgestemd met de wijkagent
- Wachttijden bruggen: is bevoegdheid van Rijkswaterstaat

8. Volgende vergadering
16 oktober 2018
9. Sluiting
Om 21.30 uur

Actiepunten
Wie

Actie

Uitkomst

Erik\Han

Verplaatsen Schapenbeeld en kunstwerk school plus
wateropgave gekoppeld aan renovatie riolering

Wacht op
aanbesteding\keuze
aannemer

Han

Doeltjes\trapveldje Emmastraat
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Jim

Verplaatsen speelhuisje van schoollocatie Helwijk naar
korfbal Willemstad

Hans
Han

Keuze bloemenmengsel
Diverse actiepunten; zie verslag punt 7
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Gekoppeld aan
onderzoek toekomst
school
Najaar 2018
Volgende vergadering

