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

Dorpstafel Noordhoek
Gemeenschapshuis D’Ouwe school
28 juni 2018
19.00 - 21:00 uur
Ageeth van der Velden

1. Opening: Ageeth heet iedereen van harte welkom. Het is een warme avond maar de opkomst
is toch groot met 28 pers. Opmerking: de agenda is te uitgebreid. Het verzoek om volgende
tafel minder punten te noteren.
2. Vaststellen agenda 24 april j.l. Akkoord en vastgesteld
3. Terugkoppeling IKC / MFC woonkwartier: Toine Tak geeft de eventuele locaties. Dat zijn nu
nog d’ouwe school of de kerk. Max Hoefijzers vanuit stichting Borgedius is ook aanwezig om
meer over het IKC te vertellen. Het verslag van het IKC is al op METT bij de documenten van
vandaag geplaatst. Max geeft een toelichting op dit verslag. De rode draad is kinderen en
ouderen samen brengen. De exacte invulling is nog niet duidelijk, dit gaat na de zomer verder
onderzocht worden.
Toine Tak gaat verder en doet de oproep met de vraag wie er mee wilt denken, waar behoefte
aan is, dit zullen 2 a 3 avonden zijn. Ageeth meld zich aan. Er kan tot over maximaal 1 week
gereageerd worden als men zich wilt aanmelden. Dit kan o.a. Via
gebiedsplannen@moerdijk.nl .Ageeth plaatst ook een oproep in Het Noordhoek Nieuws
4. Speelveld, rol en positie nieuwe wet woningcoöperatie; Fabian de Rond van de afdeling
communicatie bij Woonkwartier geeft een presentatie over Woonkwartier. De presentatie
wordt op Mett geplaatst. Actie Toine gaat na wat de reden is dat een appartement aan de
Noorderster 55 al 1,5 jaar leeg staat.
5. Zwerfafval en bijdrage bebording; Via het Havenbedrijf en de Gemeente Moerdijk is subsidie
aangevraagd voor de te plaatsen borden.
6. EM( Energiek Moerdijk) project postcodeRoos; is extra op de agenda gezet; Energie
Zonnepanelen. Ageeth vraagt wie de kar wil trekken. Er heeft al een stuk in Noordhoek
Nieuws gestaan maar hier geen reactie op gekomen. Niemand van de tafel meld zich aan.
7. Rondje actualiteiten / bijzonderheden:


Algemeen: het gebruik van Mett wordt soms nog als lastig ervaren. De volgende
dorpstafel zal in de pauze nog een korte uitleg van Mett worden gegeven.



Thema voorziening & leefomgeving: geen opmerkingen



Thema Zorg en leefomgeving: Merle licht toe dat zij nog steeds aanwezig zijn voor
allerlei vragen.



Thema wonen; Ad geeft aan dat er 6 jongeren wel interesse hebben bij het plan van
Kees Koppens aan de Groeneweg. September a.s. is hier meer duidelijkheid over.
Exacte aantal woningen nog onbekend



Thema werken; geen opmerkingen
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Thema wandelpaden; (Nieuw) petitie is opgesteld. 50 handtekeningen verzameld.
Ook bezig verenigingen mee te krijgen. Planning is juli-aug. Daarna samenkomst met
werkgroep voor verdere uitwerking. Actie Melissa: werkgroep in METT aanmaken.



Thema verkeer & veiligheid; verkeersmaatregelen st. Jozefstraat; de aannemer staat
in de startblokken om eea uit te voeren. Eerst wordt er met een direct omwonenden
nog een afspraak gemaakt om zaken nader toe te lichten en aansluitend wordt dan
gestart met de werkzaamheden. Verder worden er een aantal suggesties gedaan voor
verbeteringen die de gemeente meeneemt. Ageeth geeft aan dat er door bewoners
zelf ook een melding gemaakt kan worden, o.a. via de BuitenBeter app.

8. Uitwerking kernbudget: ( Paul Wiegel)
Uitwerking kernbudget: Paul Wiegel geeft een korte toelichting over zijn presentatie van 24
april jl. Per 2019 gaat de subsidieregeling in, maar mag uiteraard eerder. De tafel wordt een
vereniging ( is open)of een stichting ( is besloten )en hier is een rechtspersoon / bestuur
nodig. er geen privé rekening mag zijn! Paul Wiegel is samen met een aantal tafelleden
samen gaan zitten om dit invulling te gaan geven. Het moet sowieso vrijblijvend blijven, en
een open tafel, maar een light vorm= toegankelijk en weinig administratie. Oproep: wie wilt
zich aanmelden als bestuurslid (3 rechtspersonen nodig). De aanwezigen denken over deze
vraag na. Dit komt als agendapunt terug aan de volgende tafel. Allen.

9. Organiseren samenkomst ondernemers; exacte invulling volgt nog.

10. Volgende tafeldatum; 9 oktober blijft staan. We gaan kijken of we om en om kunnen
samenkomen op dinsdag / donderdag /dinsdag / donderdag
11. Rondvraag / afsluiting; geen opmerkingen

Nr
1
2
3
4

Actiepunt
Terugkoppeling leegstand appartement Noorderster 55
Aanmaken werkgroep wandelpaden in Mett
Toelichting Mett in pauze volgende dorpstafel
Nadenken over wie voorzitter, secretaris en penningmeester
tbv de op te richten stichting

Wie
Toine Tak
Melissa
Melissa
Allen

