VERSLAG STADSTAFEL
Betreft overleg:
Locatie:
Datum overleg:
Aanvang / einde:
Aanwezig:

Stadstafel Klundert
De Niervaert
27 augustus 2018
19:30 – 22:30 uur
Stadstafel

1. Opening en vaststellen agenda
Agenda conform vastgesteld.
2. Verslag vorige stadstafel d.d. 19 februari 2018
Geen opmerkingen.
Actielijst:
Nummer
180507-04

Actiepunt
Barry Oudhuis uitnodigen voor Werkgroep
Fysiek

180507-04

Werkgroep Fysiek en Sociaal op maandagavond
2 juli om 19.30 uur in de Niervaert
Statuten controleren, vervolgafspraak werkgroep
Kernbudget en vereniging formaliseren

180507-07

3.

Wie
Barry wordt uitgenodigd voor de volgende
werkgroep. Melten neemt eerst contact op met
Barry voor een voorbereidend gesprek.
Afgehandeld: terugkoppeling onder 4.
Bijna afgehandeld, terugkoppeling onder 7.

Mededelingen
Stand van zaken Bravoflex: De laatste punten worden uitgewerkt, zodra er meer concreet is
wordt er een uitgebreide toelichting gegeven.
- Bloembollen: Op onze website kan tot 2 september een keuze worden gemaakt voor een
bloemenmengsel. Gaat uitsluitend over het verfraaien van de entrees: Langeweg, Stoofdijk en
Zevenbergseweg. Dit is gecommuniceerd per (social) media. De link waar via gestemd kan
worden wordt op de website van indeklundert.nl geplaatst.
De vraag over de bloembollen langs de Bottekreek is voorgelegd aan de behandeld ambtenaar.
Het burgerinitiatief staat los van het algemene beleid van de gemeente om bij de entrees van de
kernen bloemenvelden aan te leggen. Genoemde collega zal contact opgenomen met de
initiatiefnemer om dit toe te lichten;
- Bult van Pars: Informatieavond donderdag 30 augustus om 19:30 in de Niervaert.
-

4. Terugkoppeling werkgroepen
- Sociaal: De werkgroep is onder ander bezig met het organiseren van het afscheid van de huisarts en
het organiseren van een samenwerking met verenigingen door middel van een paspoort waarmee
scholieren een aantal sporten gratis mogen proberen. Een item dat nog op de agenda komt is
vluchtelingenwerk. Zie voor een uitgebreide toelichting het verslag op Mett;
- Fysiek: De werkgroep houdt zich bezig met de actuele ontwikkelingen. Voor de volgende bijeenkomst
staan de woningbouwplannen op de agenda. Hierbij wordt gekeken naar de relatie met plannen uit
andere kernen en de mogelijkheid om Klundert een impuls te geven. Een item dat nog op de agenda
komt is de invulling van de groenstrook tegen het industrieterrein;
Centrumvisie: De werkgroep heeft een definitieve maatregelenlijst ingediend. Er zijn hoogtemetingen
uitgevoerd welke de basis vormt om de genoemde wensen in ontwerp te zetten. Dit ontwerp zal
gepresenteerd worden aan de omgeving en gebruikers. Een update van de planning volgt op korte
termijn. Tevens is de gemeente bezig met een integrale visie Vitale Kernen. De beleidsadviseur zal
uitgenodigd worden om hierover een toelichting te geven zodra deze visie in een concretere fase is;
Industrieterrein Moerdijk: Tijdens de omgevingstafel is onder andere gesproken over de het LPM in
relatie tot gemeentelijke plannen en de fileproblemen op de A16 en A17 vanwege de op- en afritten
naar het industrieterrein. Op 6 oktober houdt het industriegebied een open dag.
De volgende bijeenkomst van de werkgroepen vindt plaats op 17 september.
5.

Wijkverenigingen
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Wat speelt er bij de wijkverenigingen en hoe kunnen we elkaar helpen? Het bestuur van de
wijkvereniging zijn de voelsprieten van de wijk. Door deze te bereiken kan de bekendheid van de tafel
worden vergroot en kan er een beter beeld worden gevormd van wat er leeft. Zowel het halen als
brengen van informatie. Afgesproken is dat de diverse wijkverenigingen nogmaals
geënthousiasmeerd worden in de hoop op deelname.
6.

7.

Zorgen over de huisartsenzorg in Klundert
Er lijkt veel onrust te zijn in Klundert over de huisartsenpraktijk. In de Gebiedsvisie was destijds
opgenomen dat Klundert trots is op de huisartsenpost en de tafel zich in gaat zetten op behoud.
Enkele jaren geleden is de huisartsenpost toch verplaatst uit de kern. Met het vertrek van de huisarts
maakt men zich zorgen over de toekomst van de huisartsenpraktijk. De tafel wilt gaat inventariseren
welke klachten er leven, deze verzamelen en vervolgens als één document voorleggen aan de
huisartsenpraktijk. Het doel is antwoord krijgen op de vragen die er leven en dit duidelijk
communiceren aan de inwoners. De tafel zal aanbieden te kunnen helpen bij de communicatie
middels de diverse mediakanalen.
Organisatie stadstafel
Mett: Naar aanleiding van de vraag uit de werkgroep is naar iedereen op Mett nog eenmaal per
mail de uitleg gestuurd over het aanvinken van ‘volgen’ etc. Overigens kan deze knop niet
uitgeschakeld worden in verband met de privacywetgeving; iedereen moet bewust aangeven
welke pagina’s er gevolgd worden . Naar aanleiding van de mailing heeft niemand zich afgemeld.
Het bestuur gaat nadenken of Mett het juiste middel is om belangstellenden te bereiken;
- Oprichting vereniging: De notaris heeft aangegeven dat de statuten zoals nu voorgelegd niet
geheel juridisch juist zijn. Het gaat niet zozeer om de inhoud, maar om de formulering. De
statuten worden aangepast en vervolgens wederom aan het bestuur voorgelegd. De gemeente
zal dit proces trekken. Zodra de stukken getekend kunnen worden zal hiervoor een
persmomentje georganiseerd worden;
- Kernbudget: Zodra de verenging geformaliseerd is, gaat het resterende kernbudget over naar de
tafel. Vanaf dan is de tafel verantwoordelijk voor het budget;
- Bekendheid vergroten: De aankondiging van de tafel zal op indeklundert.nl worden geplaatst en
eventueel in het huis-aan-huisblad in oprichting. Het verslag van de tafel wordt vanaf nu ook op
de gemeentelijke website geplaatst. Door deze zichtbaarheid in de media en door netwerken
wordt geprobeerd de bekendheid te vergroten en meer deelnemers te werven.
-

8.
-

Rondvraag en afsluiting
Rondvraag:
 Aangegeven is dat de visboer welke op zaterdag op het Stadhuisplein staat het niet aantrekkelijk
maakt om het stadhuis als trouwlocatie te gebruiken: in de standplaatsvergunning van de visboer
is geregeld dat als het Stadhuisplein gebruikt moet worden voor evenementen, waaronder
trouwen, dat de visboer dan een plaatsje elders moet zoeken. Een evenement gaat voor de
standplaatsvergunning. De tafel geeft de voorkeur aan het verplaatsen van de standplaatsen
vanwege het aangezicht. Uitgezocht wordt wat de (on)mogelijkheden zijn;
 Gevraagd is wanneer de werkzaamheden aan het stadhuis van start gaan. De gemeente gaat
de aanbesteding binnenkort uitzetten en het is de bedoeling dat er in november gestart gaat
worden met de werkzaamheden. De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden en
waarschijnlijk 4 tot 6 maanden duren afhankelijk van het weer. Tevens is er gevraagd hoe het zit
met rondleidingen. Via de Heemkundekring is het mogelijk om met een gids een rondleiding door
Klundert te maken inclusief een bezoek aan het stadhuis;
 Aangegeven is dat er op zaterdag geparkeerd wordt op het Stadhuisplein vanwege de paal die
niet omhoog wordt gezet. De paal moet met een universele sleutel in te klappen zijn door de
hulpdiensten. De standplaatshouders en de gemeente hebben een dergelijke sleutel. De
sleutelhouders hebben aangegeven de paal na gebruik omhoog te zetten. Blijkbaar hebben
meer mensen een sleutel en maken hier illegaal gebruik van. Er mag van het plein gebruik
worden gemaakt op het moment dat de paal naar beneden is, hierop kan niet gehandhaafd
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-

worden. Optioneel is om iemand uit de omgeving verantwoordelijk te maken voor het op en neer
laten van de paal. Uitgezocht wordt of er nog andere mogelijkheden zijn;
 Uit de media is gebleken dat Nuon in januari 2019 gaat starten met de realisatie van de
windmolens. Gevraagd wordt hoe het proces aangaande de sociale randvoorwaarden verder
gaat. Deze vraag is geparkeerd bij de gemeentelijke duurzaamheidsspecialist. Dit wordt op korte
termijn opgepakt. De volgende tafel zal er een toelichting worden gegeven;
 Verzocht is om voor de bakker aan de Kerkring een parkeerverbod in te stellen vanwege de
verkeersveiligheid. Dit is voorgelegd aan de gemeentelijke verkeersdeskundige. De gemeente
heeft de afgelopen jaren tegenstrijdige verzoeken ontvangen en ziet vanuit de verkeersveiligheid
geen directe reden om de situatie te wijzigingen. Het verzoek aan de tafel is om de
verkeersonveiligheid te onderbouwen welke de basis moet zijn van een besluit en een
handtekeningenlijst te overleggen waaruit blijkt dat alle direct omwonenden het eens zijn met het
instellen van een verbod. Mits wenselijk, biedt de verkeersdeskundige aan om een keer aan te
schuiven bij de werkgroep Fysiek voor een uitgebreidere toelichting over het thema verkeer;
 Het fietspad langs de Zevenbergseweg is circa een half jaar geleden open gelegd in verband
met rioleringswerkzaamheden en vervolgens bestraat met klinkers. Deze klinkers zijn inmiddels
dusdanig verzakt dat deze een gevaar opleveren voor het fietsverkeer. Verzocht is om dit aan te
passen. De gemeente zoekt uit wat het probleem is en op welke manier het opgelost kan
worden;
 Gevraagd is naar de mogelijkheid tot samenwerking tussen Klundert bij Kaarslicht en de ijsclub.
Het idee is om een ijsbaan aan te leggen tijdens het evenement. De combinatie wordt als positief
gezien;
 Er is gesproken over het kernbezoek. De wethouder geeft aan dat kernbezoeken functioneel
moeten zijn. De ervaring is dat de bezoeken inhoudelijk weinig tot geen meerwaarde hebben.
Het college geeft de voorkeur aan regelmatig bezoek van de tafel boven het kernbezoek;
 Geopperd is om het park in de Moye Keene op een betere manier te benutten. Dit stuk groen
biedt mogelijkheden, bijvoorbeeld een picknickbank of een jeu de boulesbaan. De werkgroep
Fysiek neemt dit mee;
 Gevraagd is wanneer er wordt gestart met de werkzaamheden nieuwbouw Moye Keene. De
start van de bouw zal begin september aanvangen;
 De marktkooplieden hebben aangegeven niet positief te zijn over de nieuwe standplaats op het
plein van de supermarkt. Gevraagd wordt naar de ervaringen vanuit de tafel. De locatie naast de
supermarkt lijkt de best mogelijke optie wanneer de marktkooplieden de koppelingen met het
winkelgebied willen houden. Geopperd is om te kijken naar een andere opstelling zodat het
parkeerterrein beter benut kan worden tijdens openstelling. Dit wordt met de betrokken
vakspecialisten en de boa besproken.
Volgende stadstafel: maandag 12 november 2018 om 19.30 in de Niervaert.

Actielijst
Nummer
180827-08
180827-09
180827-09

Actiepunt
Vereniging notarieel vastleggen
Openstaande vragen uitzetten en van een beantwoording voorzien  zie
verslag
Situatie Stadhuisplein (parkeren en standhouders)

180827

Deskundigen uitnodigen voor een toelichting (Bravoflex, wonen, windmolens)

Wie
Gemeente / bestuur
Gebiedscoördinator
Gebiedscoördinator /
gemeente
Gebiedscoördinator

