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Dorpstafel Helwijk
Fort De Hel
16 oktober 2018
19.30 – 22.00 uur
Luc Willems
Luc Willems
Dorpstafel en wethouder van Dorst

1. Opening
Luc opent de vergadering. Wethouder van Dorst stelt zich voor en licht zijn aanwezigheid toe
en wijst hierbij op het belang van de gebiedstafels.
2. Verslag vorige vergadering (26 juni 2018) en actiepunten
Verslag:
Accoord.
Actiepunten:
Zie onderstaand overzicht
3. Mededelingen
- Bloemenmengsels\bijenlinten: binnenkort start de uitvoering en gaat alles de grond in. Er zijn
wel vragen wat dit betekent voor het toekomstige beheer (zie ook 7.)
bermbeheer\onkruidbestrijding.
- Bravoflex:
binnenkort start pilot met bijzonder openbaar vervoer in de avonduren
- Afval:
op 24 oktober aanstaande is er evaluatiebijeenkomst over het nieuwe
afvalbeleid
- Vrijwilligers op 2 november aanstaande is er s-avonds bijeenkomst voor sportvrijwilligers

4. Presentaties:

Ontwikkeling Fort de Hel: Pieter Korteweg geeft een toelichting over zijn
plannen met het Fort. Eerste seizoen is positief verlopen, maar was ook vooral
veel ontdekken en uitproberen. Komende periode wordt gebruikt om alle
basiszaken (oa keuken) goed te regelen zodat voorjaar 2018 met nieuwe
energie kan worden verder gegaan.

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.



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. Is inmiddels besproken met de
Speeltuinvereniging en krijgt een vervolg.

6. Rondje actualiteiten per thema
 Thema Verkeer
Geluidsoverlast vanwege de A4: in augustus samen met delegatie
Heijningen besproken met Rijkswaterstaat. Blijft vreemd, dat in
Standdaarbuiten wel een geluidsscherm komt. Ewald Korevaar is weer
terug als aanspreekpunt. De nieuwe meetgegevens komen in december
2018 beschikbaar en op basis hiervan volgt dan voorjaar 2019 nader
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overleg. Contact met Rijkswaterstaat over de bruggen en het oponthoud
hiervan heeft helaas niets opgeleverd. Inmiddels is ook sprake van
sluipverkeer via Oude Molen.


Thema Sociaal
Geen bijzonderheden



Thema Voorzieningen & Leefomgeving
School: Haalbaarheidsonderzoek loopt. Moet ook duidelijkheid geven
over de toekomst van het schoolgebouw in Helwijk. De
schoolbesturen hebben meer tijd nodig om tot gezamenlijke visie te
komen en dit schuift door naar 2019.
Riolering Julianastraat: planopzet is besproken met vertegenwoordiging
omwonenden. Wordt nu verder voorbereid gericht op uitvoering na de
bouwvakvakantie 2019; vooruitlopend hierop wordt het ontwerp nog
met omwonenden besproken

7. Rondvraag
- Rommelmarkt oktober 2018: er is wat fout gegaan bij de hand- en spandiensten door de
gemeente voor de rommelmarkt. Er volgt nader gesprek.
- Onderhoud openbaar groen: zie ook bloemenmengsels. Wethouder van Dorst geeft aan, dat
dit de aandacht heeft en voor dat het werken met beeldkwaliteit een evaluatie volgt,
zodat de raad hier uiteindelijk een besluit over kan nemen.
e
- Onderhoud bermen Kraaiendijk: staat gepland voor 2 kw. 2019
- Onderhoud drukriolering: woningen in het buitengebied en de randen van sommige kernen
zijn aangesloten op de drukriolering. Onderhoud hiervan vindt periodiek plaats en
wordt schriftelijk aangekondigd
- Stank bij bushalte: wordt nagegaan
- Overlast jeugdhonk: er is de laatste tijd veel overlast bij het jeugdhonk. Afspraak is, dat
omwonenden overlast steeds melden, zodat dit beter geregistreerd kan worden. De
Boa en de wijkagent houden dit scherper in de gaten.
- Verkeersmaatregelen Oude Molen: zijn het resultaat van het gesprek met de bewoners
hierover en leveren nu gevaarlijke situaties op, maar werkzaamheden zijn nog niet
afgerond.
- Uitrit landbouwverkeer Helsedijk: de steeds groter wordende landbouwvoertuigen zorgen
voor gevaarlijke situaties; wordt nagegaan

8. Volgende vergadering
22 januari 2019 in de Blokhut
9. Sluiting
Om 21.30 uur

Actiepunten
Wie

Actie

Uitkomst

Erik\Han

Verplaatsen Schapenbeeld en kunstwerk school plus
wateropgave gekoppeld aan renovatie riolering

Wacht op
aanbesteding\keuze
aannemer
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Han
Jim

Doeltjes\trapveldje Emmastraat
Verplaatsen speelhuisje van schoollocatie Helwijk naar
korfbal Willemstad

Han
Ella

Diverse actiepunten; zie verslag punt 7
Presentatie bedrijfsvoering
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Onderzoek loopt
Gekoppeld aan
onderzoek toekomst
school
Volgende vergadering
2019

