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Stadstafel Willemstad
Buurthuis Irene
1 oktober 2018
19:30 - 22:00 uur
Caesar Luikenaar
Leden stadstafel

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering
2. Vaststellen agenda
Men is akkoord met de voorgestelde agenda.
3. Mededelingen
- Terugblik bijeenkomst terrassenbeleid 24-9-2018: Was een goede bijeenkomst met begrip
voor elkaar standpunten. De horeca zal zich nu nader beraden over het
compromisvoorstel (sluiting door de week om 23.00 uur en in het weekend om 24.00
uur) en de bewoners reageren hier nog op en vervolgens betrekt de raad dit bij de
besluitvorming in het kader van de wijziging van de APV.
- Speelruimtebeleid: Is al eerder toegelicht aan de tafel. Op 18 april was er een algemene
informatiebijeenkomst. Daarna zijn gesprekken gevoerd met alle betrokkenen. Op
basis hiervan zijn ontwerp-schetsen opgesteld en die worden in oktober weer met
betrokkenen besproken. 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
e
e
plaatsvinden in het 1 of 2 kwartaal 2019.
Bloemenmengsels: in de vorige tafel is het beleid toegelicht om de bijenstand in de gemeente
Moerdijk te verbeteren. Daartoe worden bij de entrees van de kernen “bijenlinten”
aangelegd. In Willemstad bij de Lantaarndijk, Noordlangeweg en het Steenpad. Voor
de keuze van de bollenmengsels kon men een digitale stem uitbrengen. Voor
Willemstad zijn 47 stemmen uitgebracht met voorkeur voor mengsel “4”. Gaat
binnenkort de grond in en het resultaat is volgend voorjaar te bewonderen.
4. Verslag vorige vergadering 25 juni 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 hierover is al aantal gesprekken
gevoerd erop gericht om de Stadsraad en de Stadstafel samen te laten vloeien. In
afwachting hiervan is er nog geen Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.
Verwachting is, dat er medio november meer duidelijkheid is over de nieuwe
werkafspraken en het kenbudget en hieraan gekoppeld kan dan ook de ALV
plaatsvinden. Naast de structuur gaat het ook om de cultuur met meer initiatief van
de bewoners aan de tafel.
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6. Presentaties
Openbaar vervoer: Karen vd Ouweland en M. Huybregts geven een presentatie over de
toekomst van het openbaar vervoer. Zie hiervoor separate bijlage. Belangrijk is de
proef met vraagafhankelijk vervoer; de gemeente Moerdijk is binnen de provincie
Noord-Brabant uitverkoren als pilotgemeente. Het is belangrijk, dat zoveel mogelijk
bewoners gebruik gaan maken van het openbaar vervoer.
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. Het gemeentelijke volkstuincomplex bij het Kloosterblokje is in beeld als
potentiele woningbouwlocatie.

8. Rondje actualiteiten\bijzonderheden per werkgroep
o

Thema Wonen, Zorg en Welzijn:
Appartementen Havenfront: wethouder D. Brummans en projectleider T. de Jong geven
een toelichting op het plan voor het appartementencomplex aan de Lantaarndijk. Om het
plan mogelijk te maken heeft uitgebreid vooronderzoek plaats gevonden (zowel milieu-,
als externe veiligheid). De wens voor een doorgetrokken wandelpad langs het water is op
zich begrijpelijk, maar is niet opgenomen in het gemeentelijke fiets- en wandelplan. Een
openbare route past ook niet in de ontwikkeling van dit gebied met private eigendom.
Bovendien moeten binnen de beschikbare schaarse private ruimte ook alle bijbehorende
voorzieningen (oa parkeren) een plek vinden. Samen met de ontwikkelaar en de
surfwinkel wordt er vooral ingezet om het openbare gebied rondom het centrale plein bij
de jachthaven een extra boost te geven, waarbij ook de strekdam wordt betrokken. Voor
meer draagvlak is het instellen van een werkgroepje hierbij een optie. De
verkeersveiligheid van het fietsverkeer op de Lantaarndijk blijft overigens sowieso een
aandachtspunt.
Zorgcomplex bos Lantaarndijk: verwijderen van overzicht

.
Nico geeft korte toelichting op de stand van zaken mbt het steunpunt. Er is een gebrek
aan vrijwilligers.
o

Thema Voorzieningen en Leefomgeving:
Scholenproject: Het haalbaarheidsonderzoek loopt nog steeds en omdat het allemaal wat
langer duurt dan aanvankelijk gepland en er al een tijdje totale radiostilte heerst, leidt dit
tot onzekerheid en ongerustheid. Volgende week is er een commissievergadering waar
over het Onderwijsbeleid wordt gesproken en naar verwachting wordt daar meer duidelijk,
zodat dit vervolgens ook verder kan worden gecommuniceerd.
Zonnepanelen\Postcoderoos
Martin licht toe, dat qua locatie er een koppeling is met het scholenproject. Men wil min
Willemstad eerst de belangstelling polsen en op basis daarvan een principeverzoek
indienen bij de gemeente. Wethouder Brummans wijst op de grote energietransitie en de
enorme opgave die er ligt. Er liggen heel veel verzoeken voor zonnevelden, maar voor de
afweging daarvan is eerst een heldere visie nodig en die staat gepland voor 2019.
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o

Thema Toerisme en Recreatie
Mauritshuis: volgende werkzaamheden hebben betrekking op de isolatie van de vloeren
en het aanbrengen van de lift.
Vestingwerken: visie voor de vestingwerken is in de raad behandeld. Vraag Johan
Schot over onderhoud beschoeiing is inmiddels in behandeling.
Cruisesteiger. Er is op hoofdlijnen consensus tussen ontwikkelaar Scylla, de
gemeente, de provincie en Staatsbosbeer over een Intentieovereenkomst, zodat er een
goede basis is voor een integrale gebiedsontwikkeling.

o

Thema Verkeer en Bereikbaarheid
Noord Langeweg: maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd, ondanks discussie met
werkgroep hierover. Eind van het jaar volgt evaluatie. Voor motoren is omrijbord
geplaatst.
Groot onderhoud vesting: Alle reconstructies (Beneden Kade, Achterstraat en
Landpoortstraat) zijn inmiddels zijn afgerond. Mede naar aanleiding van tellingen zullen er
in de Achterstraat nog enkele paaltjes worden geplaatst.

7. Overige zaken
(On)veiligheid gemeentelijke jachthaven: er worden camera’s geplaatst en afsluitbare hekken.
Windmolens buurgemeenten: lastig om hier grip op te krijgen
8. Afsluiting
Volgende stadstafel: pm

Actielijst
Nr
20161128-02
20180122-01
20181001-01
20181001-2

Actiepunt
Opstellen Richtlijn\Werkafspraken tafel
Visie Willemstad
Vraag Johan Schot inzake beschoeiing
Reactie Horeca op terrascompromis

Wie
Luc\Ceasar
Luc
Han
Rini

