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

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

1. Opening: Ageeth heet iedereen van harte welkom. Wethouder Thomas Zwiers en Eef
Schoneveld zijn ook aanwezig. Het college heeft onderling afgesproken dat er minimaal één
collegelid bij de stads-,dorpstafels aanwezig is.
2. Vaststellen agenda 28 juni j.l. Akkoord en vastgesteld.
Toine licht het actiepunt leegstand appartement Noorderster 55 toe. De oorzaak was met
name gelegen in het feit dat er geen huurders beschikbaar waren die voldeden aan de
inkomenstoets. De corporatie is verplicht deze toets wel toe te passen.
3. IKC (Integraal Kind Centrum)
Er ligt een plan van aanpak om te komen tot een Integraal Kind Centrum. Dit plan van aanpak
wordt deze week besproken in de raadscommissie en op 1 november aan de gemeenteraad
voorgelegd. Inzet is om het plan dit schooljaar gereed te hebben. Gekoppeld daaraan is de
‘renovatie/nieuwbouw’ van D ‘Ouwe School. Het IKC bepaalt mede de functies die in het
gebouw moeten komen. Binnen de gemeente is ambtelijke capaciteit vrij gemaakt om dit
project met Woonkwartier te gaan begeleiden.
4. Invulling dorpsavond
De dorpsavond is van de inwoners aan het college. De bewoners zorgen voor de agenda en
verdere invulling. Termijn: vroege voorjaar 2019 exacte datum wordt nog i.o.m. Ageeth en
Edwin bekeken. Onderwerpen tijdens deze avond; IKC en Wonen. Ageeth & Ad Kuijpers
melden zich al aan om mee te denken. OPROEP; Wie meld zich ook nog aan
5. Kernbudget:
Op het moment is er geen budget beschikbaar voor de tafel. Dit omdat er nog geen mensen
zijn die de bestuursfuncties willen bekleden. 3 bestuursleden nodig voor de vereniging.
Staande de vergadering stelt Tineke zich beschikbaar om de rol van penningmeester op zich
te nemen. Ardi wil de secretarisrol wel invullen. Nu alleen nog een voorzitter!!
In de pauze met de kartrekkers Mett doornemen:
Dit is niet meer aan de orde gekomen. Daarom gaan Ageeth en Melissa samen kijken hoe zij
METT beter kunnen inzetten zodat de dorpstafel dit meer gaat gebruiken
6. Rondje actualiteiten / bijzonderheden:
 Thema voorziening & leefomgeving: Woonkwartier start met het onderzoek naar
vleermuizen voor het gebouw D ‘oude school.


Thema Zorg en leefomgeving: Merle licht kort toe inloop bij HvdWijk. Het loopt niet
storm maar er komen nog steeds personen langs



Thema wonen; ontvangen reacties op oproep nieuwbouwwoningen?
Ad licht de stand van zaken van het bouwplan aan de Groeneweg toe. Doel is om 8
starterswoningen + een 2onder1 kap woning te bouwen. Als de procedures vlot
verlopen, dan kan de bouw eind 2019 starten. Bepalend daarin is wel in welke mate
er bezwaar wordt gemaakt tegen de plannen. Als er bezwaren worden ingediend, dan
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kan dat tot forse vertraging leiden. Het zou kunnen helpen als de initiatiefnemers zelf
de mensen die in de omgeving wonen zouden uitnodigen voor een
informatiebijeenkomst om daar samen over het plan te kunnen praten..
Actie Edwin: Er wordt gevraagd of de bedrijfsloods (mogelijk bedrijfsverzamelgebouw)
die ter plaatse aanwezig is geen belemmering vormt voor de bouw van de woningen.
Welke bedrijfsactiviteiten mogen in die loods? Edwin belooft dit uit te zoeken en zijn
antwoord aan Ad Kuijpers te mailen


Thema wandelpaden; Ronald geeft aan dat de werkgroep kort geleden bij elkaar is
gekomen. Er is helaas weinig animo voor vrijwilligers. Na flyeren heeft Ronald 2
aanmeldingen van vrijwilligers gehad. Dit kan beter vindt Ronald. Volgende tafel
neemt hij een papieren versie mee zodat men kan tekenen als daar interesse in is.
Wethouder Zwiers vraagt of Ronald al met grondeigenaren gesproken heeft omdat dit
voor het plan wel cruciaal is. Ronald heeft nog niet echt met ze gesproken Hij wil
eerst genoeg aanmeldingen / handtekeningen hebben



Thema verkeer & veiligheid;
Wethouder Zwiers meldt dat er wordt gestart met een proef om school gaande
kinderen met Arriva op en neer naar Zevenbergen vanuit Standdaarbuiten en
Noordhoek.
Ook is er een proef om in de daluren (19-24u avond en weekend) van halte naar halte
te reizen voor 3,50. Deze proef gaat in december dit jaar van start
ACTIE: Ageeth laat deze proef in het Noordhoeks Nieuws zetten
Werkgroep verkeer heeft contact met Hans van Merrienboer gehad en de
wegversmallingen zijn er doorheen. De tekening van Adri is hiervoor gebruikt. De
versmallingen zijn in bestelling!!

7. Verkeersveiligheidsplan Moerdijk 2018-2028: Wethouder Zwiers licht toe hoe het plan tot
stand gekomen is en waar op gelet wordt.
In maart 2019 staat een deel van de verbreding van de Dreef gepland maar er moet van één
eigenaar nog wel grond worden verworven (onteigening)
In het plan zijn op dit moment 3 locatie’s vastgesteld om aan te pakken;
- Noordhoeksedijk
- Klundertsedijk
- Buitendijk
De kaders zijn door de Raad in september jl. vastgesteld, Nu moet de uitwerking gaan volgen
d.m.v. een uitvoeringsplan. Zijn er tafelaars die een locatie willen aandragen dan kunnen zij dit
aangeven bij de gemeente; Martijn van Galen. Wethouder Zwiers vraagt de tafel ook waar zij
het meeste behoefte aan hebben. Er wordt om een kiss en ride strook bij de school gevraagd
+verbetering van de fietspaden tussen Noordhoek en Klundert..

8. Overlast jongeren bij schoolplein / Verkeer rondom school ( Merle):
Merle heeft een melding gehad van overlast van jongeren bij de school. De familie die het
heeft gemeld zou zelf het woord voeren aan de tafel maar door onvoorziene omstandigheden
zijn zij er nu niet. Merle licht namens hen toe dat er in de nacht overlast is. Dit is ook gemeld
bij de politie. De aanwezige wijkagent heeft wel een melding in het systeem staan, maar dat
betreft overlast door een 11 jarige jongen vroeg avond. Merle geeft aan dat ouderen het
gesprek met de jongeren niet meer aan durven. De bewoners willen graag een bord op het
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schoolplein waarop staat dat verblijf na 10 uur in de avond verboden is. Verder acties worden
opgepakt door Stefan (jongerenwerker) en Merle (Surplus).

9. Bepalen volgende tafel datum (staat nu gepland op dinsdag 27 november) Ageeth stelt voor
om op donderdag 29 november de volgende tafel te houden.
Actie Melissa; nagaan ruimte beschikbaar/ vast leggen op 29 november

10. Afsluiting/Evaluatie:
- Bloemenmengsel; het mengsel is bekend. Hans laat de uitkomst op Mett zetten.
- Er wordt aandacht gevraagd voor het plaatsen van de bladkorven bij de voetbal

Nr
1
2
3
4

Hoe Mett meer laten gebruiken door dorpstafel
Oproep voorzitter vereniging in Noordhoeks Nieuws
Nagaan functie bedrijfsloods bij bouwplan Groeneweg
Proef OV (openbaar vervoer) in Noordhoeks Nieuws plaatsten

Ageeth +Melissa
Ageeth
Edwin
Ageeth

