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

Dorpstafel Fijnaart
De Parel
11 oktober 2018
19:30 - 22:30 uur
Eelke de Rooij
Dorpstafel

1. Opening
Eelke heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststellen agenda
- Nieuwe opzet vergadering dorpstafel**
Agenda wordt conform vastgesteld.
3. Verslag vorige dorpstafel (7 juni 2018)
Akkoord en vastgesteld.
4. A) Acties van de diverse werkgroepen
Werkgroep verbetering dorpstafel
 De verslagen zijn gedeeld op mett en voor iedereen in te zien.
 Er is een nieuwe voorzitter nodig voor de dorpstafel. Eerst overige verbeteringen doorvoeren,
dan kijken wie er op staat als nieuwe voorzitter. Wellicht koppeling mogelijk met
verenigingsvorm.
 Iedereen heeft per werkgroep de deelnemers en lopende actie lijst ontvangen. Deze wordt
besproken en is bijgevoegd aan dit verslag.
 Communicatie: Afgesproken dat we via Mett gaan communiceren en de werkgroepen up to
date brengen, acties invoeren en verslagen delen. Hierover zijn mails verstuurd om in te
loggen, wordt ondersteuning geboden en wordt vandaag nog een presentatie gegeven. De
mogelijkheid is om na de tafel met eventuele problemen aan te schuiven. Het is nog steeds
niet up to date en niet iedereen is aangemeld. Nogmaals de oproep om je aan te melden!
 Er zijn dubbele acties in verschillende werkgroepen. Er wordt stapsgewijs gekeken waar
dubbele acties staan en daar worden afspraken over gemaakt. Een volledig nieuw overzicht
van werkgroepen (deelnemers en acties) is bijgevoegd bij dit verslag en wordt los op Mett
geplaatst.
 Nog niet alles vanuit de evaluatie is opgepakt. Dit wordt nog gedaan. De werkgroep blijft actief
om de overige punten op te pakken.
 Het kernbudget en de vervolgafspraken tav de verenigingsstructuur is ook naar deze
werkgroep verplaatst. De gemeente faciliteert. Concept statuten ed. zijn gedeeld ter
informatie. Zaak is om dit voor eind 2019 geregeld te hebben dan is er met terugwerkende
kracht 5000 euro budget voor de tafel beschikbaar voor 2018. Het budget van de dorpsraad
van 2018 dat reeds is uitgekeerd dient hier dan ook in opgenomen / verantwoord te worden.
De dorpsraad ontvangt in 2019 géén budget meer van de gemeente.
 De Dorpsraad is op bezoek geweest in Klundert. Leandra geeft een terugkoppeling. Daaruit
blijkt dat in Klundert de dorpsraad is opgeheven en in de dorpstafel is over gegaan. Binnen
het bestuur van de dorpsraad Fijnaart heerst een verdeelde mening over het voortbestaan of
niet. Bij de ALV zal het aan de leden ook worden voorgelegd.
Blijvend actief in Fijnaart:
Rob Prein licht de stand van zaken van de lopende acties toe. Speeltoestellen bij de Westkreekweg
zijn geplaatst, het voetbalnet wordt nog geplaatst, de plaats is nog niet opgeleverd. Activiteiten; nog
niks concreets. Parkeerplaats de Parel en VVV de Fendert; het bestemmingsplan is aangepast, nu
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nog de uitvoering. Actie met de gezamenlijke agenda wacht nog op vervolg.De werkgroep komt 8
november bijeen. Acties in de lijst zijn aangevuld en moeten nog verder scherp worden gemaakt.
Levendig Fijnaart;
 Zonnepanelen; Vanuit de gemeente is er een principeakkoord voor de uitwerking van het
initiatief. Nu is het zaak de omwonenden te informeren en mee te nemen in de plannen. 24 okt
staat een eerste overleg gepland.
 Nieuwbouwplan West: wat is de svz? Eelke geeft aan dat het ontwerp bestemmingsplan ter
inzage heeft gelegen. Dit ook via Mett is gedeeld. Eea ten aanzien van het vervolgproces en
voortgang is afhankelijk of er zienswijzen worden ingediend. Meer informatie dan alles wat er
reeds naar buiten is gekomen is er niet. Als er behoefte is aan meer informatie kan dit
ingewonnen worden bij de betreffende projectleider.
 Verplaatsten Jumbo; Ies wilt een gesprek met wethouder.
 Nieuwbouw ZNS: aandacht voor starterswoningen. De locatie is nog niet beschikbaar, maar
nog in gebruik. Dit is geen actief lopend project of initiatief.
Veilig bereikbaar veilig onderweg;
Overzicht van lopende zaken staat in het schema.
Dreef: schoolroute; nieuwe weg van en naar school. Grondeigenaren willen wel verkopen maar
vragen veel te veel. Er worden maatregelen getroffen door de gemeente, o.a. bebording
Oude Molen:
Deze werkgroep is nieuw en heeft nog geen acties. Leandra geeft aan dat ze in overleg zijn met
omwonenden en gemeente m.b.t. verkeersveiligheid.
Waterproof Fijnaart;
Op het moment niks nieuws te melden. In november komt de werkgroep bij elkaar.
B) Mett
Melissa geeft een korte presentatie d.m.v. het doorlopen van Mett.( www.gebiedsplannen.nl ) waar
staat wat en is waar te vinden. Belangrijk is dat het “volgen’ rechts op iedere pagina aangevinkt is. Dit
zorgt ervoor dat je een mail ontvangt zodra er iets op de pagina wijzigt en wordt toegevoegd.
Als er achteraf nog vragen zijn kunnen zijn die aan Melissa stellen, nu is zij er tenslotte.
Eind van het jaar gaat de dorpstafel in communicatie volledig over op Mett ( www.gebiedsplannen.nl )
C) Communicatie
Jan Willem is verhinderd daarom licht Eelke namens Jan Willem het één en ander toe.
Sinds 4,5 jaar valt wekelijks Fendert Lokaal in de bus bij de inwoners van Fijnaart, Heijningen,
Oudemolen en Zwingelspaan. Door zijn lokale karakter wordt het krantje door heel veel inwoners
uitgebreid gelezen. Qua inkomsten was Fendert Lokaal volledig afhankelijk van de advertenties. Nu is
het aantal plaatselijke ondernemers in Fijnaart en Heijningen niet dik bezaaid. Tot nu toe ging dat wel,
omdat met name Jan Willem veel eigen tijd in het krantje stak. Dat gaat nu echter veranderen.
Sinds 1 oktober wordt Jan Willem ingehuurd door de nieuwe streekomroep Ons West Brabant, vanaf
15 oktober gaat hij 36 uur per week aan de slag als hoofdredacteur.
Dat betekent dat hij veel minder tijd overhoudt voor Fendert Lokaal.
Een optie zou zijn om de stekker uit het krantje te trekken, maar dat is wel het laatste wat Jan Willem
wil. Ook de inwoners van Fijnaart zouden dat ten zeerste betreuren
Daarom probeert Jan Willem op andere manieren aan inkomsten te komen om mensen in te kunnen
huren voor het schrijven van artikelen en voor de distributie van de kranten naar de bezorgers.
Een van die mogelijkheden is om Vriend van Fendert Lokaal te worden. Daar heeft vorige week een
oproep voor in het krantje gestaan en de eerste tientallen vrienden zijn al binnen. Maar ook de
dorpstafel zou iets kunnen doen, waarmee meteen twee vliegen in één klap worden geslagen. De
dorpstafel zou een deel van het kernbudget kunnen gebruiken om advertenties of advertorials
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(betaalde tekst) in Fendert Lokaal te plaatsen. Met deze financiële impuls is het plaatselijk krantje
weer een stuk geholpen. Bovendien genereert de dorpstafel hiermee extra aandacht.
Naast mogelijkheden als vriend van de Fendert of tzt met het kernbudget is er de mogelijkheid om een
bijdrage te vragen als initiatief bij de gemeente. Eelke en Jan Willem hebben hier contact over gehad
om dit nader op te pakken.
D) Kernbudget / statuten dorpstafel
De dorpstafel moet om aanspraak te maken op het kernbudget een vereniging worden. Er wordt
aangegeven door Ton Haverkamp dat de dorpsraad en dorpstafel op kunnen gaan in één. Zie ook de
terugkoppeling van de werkgroep verbetering dorpstafel. Als de vereniging dit jaar gerealiseerd kan
worden komt een extra budget van eenmalig € 3500,- bovenop het budget aan de dorpsraad dit jaar
(circa 1500 euro). Ton geeft aan dat je hier veel van kan doen. Ton roept op om hier allen goed over
na te denken en voor het einde van het jaar te handelen!
5. Vaststellen datum volgende dorpstafel
Dit is afhankelijk of de dorpstafel akkoord gaat met de statuten om een vereniging te worden.
Donderdag 22 november 2018 om 19.30 uur wordt voorgesteld.
6. Rondvraag
 Nelis vraagt om de Bijenlinten! Hij kan informatie vinden op de website met beplanting en
aanpak. Anders contact op nemen met Hans v. M.
 Ook kaart Nelis aan dat er een persoon in Fijnaart iedere week het grof vuil laat komen en
vervolgens weer nieuwe interieur laat komen en dan weer het grofvuil laat komen en
Visé versa.
 Nelis kaart aan dat prullenbakken op tijd geleegd moeten worden.
 Jacques: Speelplekken; deze zijn niet rolstoel toegankelijk en niet geschikt voor jonge
kinderen.
 Incidenten met bijtende honden, graag extra aandacht hier voor. Johan Damen licht toe
dat in de wetgeving staat dat de hond opgehitst moet zijn en pas bij een 2e keer van
eenzelfde hond-bijt incident actie ondernomen kan worden vanuit politie.
 Johan Damen;Veiligheid in Fijnaart, er was eergisteren in de Parel een bijeenkomst over
inbraakproof. De communicatie was slecht en laat dus weinig animo. Hij noemt een aantal
locaties waar ingebroken is of een poging tot is gedaan.
 Wim Santbergen heeft een vraag over de containers en een omruil mogelijkheid dit in een
eerdere brief wordt vernoemd. Verwezen wordt naar een evaluatie en uitnodiging die via
Mett is verstuurd.
 2 november komt John de Wolf! Leuk voor iedere leeftijd.
 Yvon: gasloze woningen, leefbaarheid in Fijnaart en enquête gehouden.
 Huis van de Wijk; samen met kruisvereniging kijken of er maatjes projecten opgestart
kunnen worden. Op dit moment veel meer fysieke projecten.
 Ton uit zijn frustratie dat de dorpstafel nog altijd veel te negatief is. Richting gemeente,
richting partners. Het lijkt wel een enorm klachtenuur zonder constructief opbouwend
meedenken. Dit heeft hij al eerder aangegeven en er wordt gewerkt door een werkgroep
om dit te veranderen maar het heeft weinig effect. Hij is hier best klaar mee. Ook anderen
ondersteunen dit. De werkgroep pakt dit verder op, maar dit is een groot aandachtspunt!
7. Sluiting, uiteen in werkgroepen
** In de werkgroep verbetering dorpstafel Fijnaart zijn afspraken gemaakt over het functioneren en de
verbetering van de dorpstafel. Verslagen van deze werkgroep zijn gedeeld op Mett. Een van de
gemaakte afspraken is een nieuwe opzet van de dorpstafel vergadering. De duur van de gezamenlijke
afstemming in de vergadering van de dorpstafel wordt ingekort tot circa 1 uur. Daarna is er de
gelegenheid om in werkgroepen uiteen te gaan.
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Werkgroepen
Fijnaart
Blijvend actief in Fijnaart

deelnemers

9-10-2018 Rob Prein (vz)
Jacques van der Baard
Leo van Bennekom
Ad Dierks
Jan Willem van Bodegom
Frans Brouwer
Nelis Breure
Nico Rijven

Veilig bereikbaar & veilig
onderweg

deelnemers

2-10-2018 Cor Nieuwkerk (vz)
Wim Santbergen
Helma Kannekens
Ger Laheij (nieuw aangemeld)

lopende acties
Net voor voetbalkooi
activiteitenagenda / samenwerking
plaatselijke verenigingen
terrein achter Molenstraat & Kadedijk
Afrit evenemententerrein
Parkeerplaats tbv VV de Fendert en
overloop de Parel
Hondenveld

lopende acties
* schoolroutes:
-Appelaarsdedijk
-Dreef en Boerenweg
-Boerendijk
* straatniveau/projecten:
-Parkeerplaats Bernhardstraat
-Kadedijk (ter hoogte van de Jumbo)
-Kruispunt Margrietstraat/ Rode
Kruisstraat
-Rotonde Molenstraat
-Oude Appelaarsedijk
* Kleine zaken:
-Parallelweg (wandelpad)
-Molenstraat (wegversmalling en
“varkensruggen” op trottoir)
-Molenstraat (parkeerplek
verwijderen?)

Levendig Fijnaart

deelnemers
17-9-2018 Ies Leijten (vz)
Ad Dierks

Oude Molen

lopende acties

Ton Haverkamp
Paul Vollebregt

Zonnepanelen
Nieuwbouw plan Fijnaart West
Verplaatsten Jumbo naar centrum bij
locatie Kreuk
Nieuwbouw zns aanvang 2020

deelnemers

lopende acties

Leandra Beerendonk (vz)
Verkeersveiligheid Oudemolen
Christie van Wendel-de Joode
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Waterproof Fijnaart

deelnemers

lopende acties

Steven Vischer (vz)
Rob Prein
Nelis Breure
Hans Busschbach
Ad Huijbregts
Gerda Kersenberg
Minus de Reijer
Ivo Dierks
Koos Nieuwkerk

Productiebos / plan Oost

