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

Dorpstafel Heijningen
Pestalozzihuis
4-10-2018
20.00 – 21.30 uur
Luc Willems
Luc Willems
Dorpstafel en Max Hoefijzer

1. Opening
Luc opent de vergadering.
2. Verslag vorige vergadering d.d. 14 juni 2018
Verslag accoord.
Actiepunten: - bladkorven worden binnenkort geplaatst
- oude plan Polderstraat: is erg gedateerd en heeft nu geen betekenis meer
- Onderhoud Gr. Bernadottestraat: project wordt voorbereid en concept wordt
vooraf goed gecommuniceerd.
3. Mededelingen
 Kinderburgemeester: komt uit Heijningen!
 Bollenmengsels: 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. Locaties worden toegelicht. Voor de keuze van de
bollenmengsels kon men een digitale stem uitbrengen. Voor Helwijk gaat voorkeur uit
naar mengsel “4”. Gaat binnenkort de grond in en het resultaat is volgend voorjaar te
bewonderen.
 Glasvezels in het buitengebied: is een commerciële taak en de gemeente faciliteert dit
slechts. Potentiele bedrijven zijn zich al aan het oriënteren. Belangrijke
uitgangspunten zijn oa. voldoende deelname (minimaal 50%) en eigen bijdrage
bewoners voor aansluitkosten. Bestaande coax-aansluitingen vallen buiten het
project.
 Watersnoodmonument: de hondenpoep werkt ontsierend. De gemeente kan hier qua
handhaving weinig in betekenen, is vooral een mentaliteitsprobleem.
 Merle: is vanmiddag lelijk gevallen; Luc stuurt haar beterschapsmailtje

4. Presentaties:
-- -5. Organisatie


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.



Werkafspraken
Elke gebiedstafel in de gemeente is bezig om wat werkafspraken op
papier te zetten; dit schept duidelijkheid. Hier zijn diverse gesprekken met
de dorpsraad over geweest en die heeft recent laten weten in te stemmen
met de omvorming van de dorpsraad naar de dorpstafel. Wordt nu verder
uitgewerkt om dit via de notaris te gaan formaliseren.
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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. Vormde ook onderdeel van de bespreking met
de dorpsraad (zie hierboven onder: werkafspraken).

6. Rondje actualiteiten per thema
 Thema leefomgeving
Geluidsoverlast vanwege de A4: Jasper geeft een toelichting op de stand
van zaken. Ewald vervangt Chantal Goos, die een baan bij een andere
gemeente heeft gevonden. Op 16 augustus vond gesprek plaats met
Rijkswaterstaat. Onbegrijpelijk, dat Standdaarbuiten nu wel al een scherm
krijgt en Heijningen\Helwijk nog niet. Wachten is nu op de meetgegevens
die in januari 2019 gereed zijn.


Thema Sociaal
--



Thema voorzieningen
- Herinrichting trainingsveld: Door een gecombineerde aanpak vanuit
sport, speelruimte en verkeer\parkeren wordt ingezet op een integraal
succes. Voetbalveld: wordt voorbereid en de raad heeft hier recent
geld voor beschikbaar gesteld. Wordt nu verder voorbereid via onder
andere een wijziging van het bestemmingsplan en het opstellen van
het uitvoeringsplan, samen met de bewoners.
Deventerstraat: het ontwerp komt binnenkort op de website te staan
en de tafelaars worden hierover ook geïnformeerd. De bestaande
speelplek aan de Polderstraat wordt opgeheven.
- School: Max Hoefijzer geeft namens het schoolbestuur een toelichting
op de stand van zaken. Hij wijst erop, dat scholen in kleine kernen het
vaak moeilijk hebben en een belangrijke voorziening vormen voor de
leefbaarheid in het dorp. Inmiddels is er vanuit de school een traject
gestart gericht op het behoud van de school in de toekomst. Gaat om
een brede benadering met ook aandacht voor woningbouw, sport, etc.
Ook de “Schooltuin” vormt hier onderdeel van; schop gaat op 20
oktober de grond in. Als voorbeeld van de integrale aanpak wijst hij
naar de Alblasserwaard. Vanuit de tafel wordt ook Bosschenhoofd als
voorbeeld genoemd. Volgende week woensdag wordt in het
gemeentehuis bij de commissievergadering over de toekomst van het
onderwijs gesproken en Max zal hier ook de situatie in Heijningen
benoemen.

7. Rondvraag
- Johan: op 2 november vindt de gemeentelijke Vrijwilligersavond plaats. Alle vrijwilligers zijn
daarbij van harte welkom. Politieacties met betrekking tot de inklimmers
e
industrieterrein kosten veel capaciteit. Er komt een 5 wijkagent bij.
- Leendert: renovatie huurwoningen slecht gecommuniceerd. Woonkwartier geeft volgende
keer toelichting op bedrijfsvoering
- Margret: onduidelijk toewijzingsbeleid Woonkwartier: zie hierboven
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- Jasper: is bezig met idee voor opzetten hulp- en klusdienst: andere wijzen op bestaande 1loket (zie website)

8. Volgende vergadering
Voorkeur gaat er naar uit om in de toekomst op een maandagavond te vergaderen. Volgende
vergadering wordt in januari 2019 gepland
9. Sluiting
Om 21.30 uur

Actiepunten
Wie

Actie

Uitkomst

Willem

Plaatsen bladkorven

Willem

Water stroomt naar laagste punt en dat is bij kruising
Friesestraat. Soms komt huis van mevrouw Polak blank
te staan.

Han
Ella

Onderhoud Gr. Bernadottestraat
Presentatie Woonkwartier

Aandachtspunt najaar.
Blijft staan
Staat waarschijnlijk niet
op zichtzelf. Situatie
wordt gemonitord en
geanalyseerd. Komt dan
komt later terug.
Wordt opgepakt
Volgende vergadering
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