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

Dorpstafel Standdaarbuiten
De Standaert
13 november 2018
19:30 - 22:00 uur
Rob Zoon
40 aanwezigen

1.

Vaststellen agenda
Rob Zoon heet aanwezigen welkom. Los van het honoreren van verzoeken van Johan Damen
(wijkagent) en Ruud van Buggenum (Van Krimpen) om vanwege andere afspraken elders hun
punten eerst te behandelen, verzoekt Harry de Rond opnieuw aandacht voor
de verkeerssituatie aan de Oudendijk. Dat wordt onder het Thema Verkeer en Veiligheid
behandeld.

2.

Verslag vorige vergadering (28 augustus 2018)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt nagelopen:
20171129-04: Iemand spreken over initiatief natuurspeelplek naast school
Vanwege wederom de afwezigheid van Ineke Peters kan hier geen nieuws
over worden gegeven. Rob zal Ineke hierover benaderen.
20180220-04:

Agenderen dorpsavond Standdaarbuiten i.r.t. ontw. Suikerentrepot
De ambitie is er om de vergunningenprocedure z.s.m. te starten, maar
Andras is nog in afwachting van een aantal stukken van de Suikerentrepot
B.V. Actiepunt blijft derhalve nog staan.

20180515-04:

Nagaan intensiteit geluidsproductie Van Krimpen en afspraak maken
Ruud van Buggenum licht toe dat de meting over een langere periode,
buiten zijn medeweten om, heeft opgeleverd dat Van Krimpen voldoet aan
de wettelijke geluidsnormen. Hij is er hierbij achter gekomen dat de meting
plaatsvond vóórdat hij nog voor € 30.000 had geïnvesteerd in een
geluidswerende wand aan de achterzijde van zijn pand. Hij heeft de
gemeente verzocht om een hernieuwde meting te bekostigen, maar men
heeft dat geweigerd omdat er immers uit het oogpunt van handhaving geen
aanleiding bestaat tot nader onderzoek. Ruud staat nog in dubio om dan zelf
maar een nieuwe meting te bekostigen. Andras heeft hem wel aangeboden
dat Glenn Mogot van de OMWB in dat geval bij de start van de meting
aanwezig is om te controleren dat de randvoorwaarden van de meting
stroken met de wijze waarop de OMWB het zelf zou uitvoeren. Anders zou
de goedbedoelde meting kunnen worden afgeserveerd alszijnde ‘bekostigd
en gestuurd door Van Krimpen’. Op de vraag van Rob of mevrouw van Est al
iets heeft gemerkt van deze aanvullende investering, geeft ze aan dat niet zo
te ervaren. “Ik zit er dan ook pal tegenaan.”. Ruud vervolgt dat er nog een
gesprek zal plaatsvinden tussen de OMWB, Van Krimpen, mevrouw van Est
en de andere buren. Dit in de hoop de verstandhouding onderling te
verbeteren.
Marijke Duijvenstein vraagt zich af Van Krimpen ook voldoet aan de normen
voor de avond- en nachtperiode. Ruud van Buggenum antwoordt dat zij daar
op dit moment niet aan voldoen, en dus ook niet operationeel zijn gedurende
de avond- en nachtperiode.
Marijke wil ook weten of Van Krimpen inmiddels meer terrein heeft
aangekocht. Ruud antwoordt dat hij niets anders kan melden als wat hij de
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vorige keer daarover heeft aangegeven: hij is niet naar de notaris geweest.
Hij houdt wel met belangstelling in de gaten wat er in de directe omgeving
gebeurt.
Marc Weijenhoven, de plantmanager van Coveris is vanavond ook
aangeschoven. Hij licht toe dat het bedrijf is overgenomen en weer de
oudere naam Paccor zal gaan voeren. Op de vraag van Jos Eenhuizen of er
iets met de afgebladderde gevels gaat gebeuren, antwoordt Marc dat deze
op dit moment onder handen worden genomen zodat het geheel er weer
netjes uitziet en weer jaren tegenaan kan. Verder meldt Marc dat, ter
voorkoming van vrachtverkeer over de Molenstraat, hij een apart adres heeft
aangevraagd voor hun ingang aan de achterzijde. Zodoende worden de
chauffeurs die op hun navigatiesoftware rijden, automatisch naar de juiste
plek geleid. Aanwezigen vinden het positief dat deze actie door het bedrijf
wordt ondernomen. Marc nuanceert wel dat het nog even kan duren
vooraleer de wijziging overal goed is geland en is doorgevoerd. Marc
Weijenhoven is bereikbaar als mensen vragen hebben of tegen zaken
aanlopen in relatie tot zijn bedrijf (marc.weijenhoven@paccor.com / 0620399547).
20180828-01:

Bebording AED Oudendijk & Kreekdijk mogelijk?
Andras licht toe dat dit verzoek intern bij de gemeente de nodige
paniekreacties opleverde. “We hebben nergens dat soort bordjes”, “We gaan
zelf niet over AED’s” en “dadelijk wildgroei aan bordjes in het buitengebied”,
etc. Uiteindelijk heeft hij de bordjes zelf dan maar besteld en deze zijn
vandaag aangebracht. De vraag wordt opgeworpen waar in Standdaarbuiten
verder allemaal AED’s hangen. Harry zal in de Hart & Ziel een overzicht
laten publiceren met alle locaties erop. (actie: Harry) Hij verzoekt verder
beheerders van AED’s om deze officieel te laten registreren, want alleen dan
weet de meldkamer van hun aanwezigheid en kunnen deze aangewend
worden als onderdeel van de algehele hulpverlening.

20180828-02:

Pamflet kernteam Vlinderbuurt t.a.v. benzinestation op METT zetten
Rob licht toe dat de groep mensen uit de Vlinderbuurt die gekant zijn tegen
de komst van een onbemand benzinestation op de Markdijk, middels dit
pamflet anderen wilden overtuigen om zich ook tegen de ontwikkeling te
keren. Rob had de vorige keer richting deze groep aangeboden om dit
onderwerp aan de tafel te agenderen. Met het inmiddels genomen besluit
van de gemeenteraad om de vergunningsprocedure in te zetten, is dit echter
ingehaald door de tijd. Het punt kan dus van de lijst af.

20180828-03:

Technische informatie nieuwe geluidsschermen delen met Ewald
Harry geeft aan dat V.d. Luijtgaarde een mooie oplossing heeft voor de
uitvoering van een geluidswal die bovendien qua prestaties beter zou scoren
dan reguliere schermen. Rob stelt voor dat Harry dat direct richting
Rijkswaterstaat ventileert door het indienen van een zienswijze. Harry neemt
contact op met Andras (voor de broodnodige PC hulp) om tot deze
zienswijze te komen. Actie kan van de lijst.

20180828-04:

Zienswijze gemeente m.b.t. uitvoeringsplanning geluidsschermen
De gemeente bereidt een zienswijze voor om aan te koersen op duidelijkere
uitspraken van Rijkswaterstaat omtrent de planning van de realisatie. Actie
kan van de lijst.
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20180828-05:

Samenhang geluidsschermen – 380kV Tennet nagaan
Andras licht toe dat, vanwege het feit dat de opkoopregeling van Tennet
facultatief is, Rijkswaterstaat rekening heeft te houden met het scenario
waarin er geen woningen komen te verdwijnen. Met betrekking tot het elkaar
voor de voeten lopen bij de uitvoering, is de constatering dat Tennet als
Rijkswaterstaat weet heeft van elkaars trajecten, en voor zover men dat nu
kan inschatten zal de uitvoering waarschijnlijk niet tegelijkertijd geschieden.
Kan van de actielijst.

20180828-06:

Publiceren RWS rapporten inzake luchtkwaliteit A17
Op verzoek van de tafel bij monde van Clara heeft Ewald Korevaar de
OMWB verzocht om een nadere beschouwing naar de luchtkwaliteit in
Standdaarbuiten als gevolg van de Rijksweg. Aan de voorkant heeft Ewald
ter controle de onderzoeksvragen op METT geplaatst en de reacties die men
hierop heeft gegeven waren instemmend. Op dit moment is de OMWB bezig
met deze notitie, die hopelijk tijdens de volgende tafel besproken kan
worden.

20180828-07:

Doorgeven datum/tijdstip vervolgbijeenkomst De Wieken (in sept)
De datum heeft Andras daags na de vorige tafel kenbaar gemaakt (10
september 2018). Jac Bastiaanssen was die avond aanwezig en geeft aan
dat er tijdens het overleg zijn de nodige dingen besproken. Nadien heeft hij
het verslag van de zitting mogen ontvangen, waaruit valt op te maken dat
realisatie van de aanpassingen in het najaar is voorzien. Ook mochten de
bewoners van De Wieken meebeslissen over de uitkomst van een minicompetitie onder meerdere bedrijven die een invulling van het gebied
zouden voorstellen. Nu weet Jac niet tot wanneer het najaar bij de gemeente
loopt, maar hij vermoedt zomaar eens dat deze planning niet gehaald gaat
worden. Andras heeft navraag gedaan bij zijn collega Bert Voeten en die
heeft inderdaad toegegeven dat zijn planning wat te optimistisch was. De
mini-competitie staat nu uit, en de realiteit is dat het niet vóór januari zal zijn
dat de bewoners hun zegje over de inzendingen mogen doen. Op verzoek
van Jac wordt dit onderwerp de volgende keer als agendapunt opgenomen,
zodat hij er zelf niet steeds om hoeft te blijven vragen. (actie: Rob).

20180828-08:

Inventariseren animo publieksactie snelheid Molenstraat
Clara heeft bewoners in haar straat geronseld en de publieksactie heeft
plaatsgevonden. Johan Damen geeft aan dat veel bestuurders, waaronder
het leeuwendeel eigen inwoners, zijn aangesproken op hun rijgedrag. Op de
vraag of Johan kàn bekeuren, is het antwoord dat strikt formeel genomen
een weg waar je 30 mag ook als zodanig moet zijn ingericht om te kunnen
verbaliseren. Het bekeuren staat bij dit soort acties echter niet centraal maar
eerder de bewustwording. Wat Johan dan een beetje stoort is het feit dat
social media bij zo’n actie gelijk zijn werk doet. Iedereen weet in no time van
de actie af. Dan schiet alleen die hele actie zijn doel voorbij. Echter in zaken
waar social media wel hun kracht kunnen bewijzen, laat men het vaak
afweten. Zo ging er meer dan een week overheen voordat bleek dat iemand
foto’s op zijn telefoon had staan van een dame die door een aantal jongens
in bivakmutsen met haar scootmobiel was klemgereden. Daarom het
algemene devies van Johan om onraad altijd via 112 te melden. Coen stelt
voor om via de gemeentelijke facebookpagina dan wel via Hart & Ziel
aandacht te vragen voor het ‘klikken’ over de snelheidscontrole. Arie zal zich
buigen over de inhoudelijke boodschap om te ventileren (actie: Arie)
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3.

20180828-09:

Doorgeven datum werkgroep verkeer
Arie geeft aan dat de volgende zitting, met als centrale onderdeel het
inventariseren van de haalbaarheid om het trottoir aan de Molendijk door te
trekken, plaatsvindt op 27 november aanstaande. Actie kan van de lijst.

20180828-10:

Wanneer aanleg eilandjes Oudendijk
De aanleg is geschied. Harry had alleen graag meer eilandjes achter elkaar
willen zien, teneinde de snelheid er ècht uit te kunnen halen. De boodschap
die hij vanuit de gemeentelijk verkeerskundige heeft vernomen is dat dat niet
mogelijk is omdat het landbouwverkeer er ook nog overheen moet kunnen
blijven rijden. Actie kan van de lijst.

20180828-11:

Locatie DSI Oude Kerkstraat heroverweging mogelijk?
Arie geeft aan dat de DSI niet overal naar toe kan vanwege het feit dat deze
op zonne-energie werkt en de locatie over afdoende bezonning dient te
beschikken. Hij zal nog met de gemeentelijk verkeerskundige bezien wat
voor een alternatieve plek haalbaar is, zo dicht mogelijk na de start van de
30km-zone aan de Oude Kerkstraat. Actie blijft staan.

Mededelingen
Ervaringen plaatsgevonden activiteit Terror Nights
De organisatoren van het evenement zijn vanavond aanwezig. Zij spreken van een geslaagd
evenement waar 1800 bezoekers op af zijn gekomen. Er zijn zelfs mensen vanuit Zweden
overgekomen. Op de vraag van Rob hoeveel van de tafelaars het evenement hebben
bezocht, steekt daarentegen maar één iemand haar vinger op. Organisator Michael van
Zonneveld beaamt dat opvallend genoeg veel van de bezoekers van buiten Standdaarbuiten
kwamen. Rob vermoedt dat veel dorpelingen eerst de kat uit de boom kijken. Hij heeft wel het
idee dat men het evenement als positief heeft ervaren. Aanwezigen prijzen bovendien het feit
dat, gelet op de omvang van het evenement, dit zo goed als geen overlast heeft opgeleverd
voor bewoners. Volgend jaar vindt het evenement op 26 oktober plaats. De organisatoren
willen het dan nog grootser aanpakken, teneinde het evenement zo goedbezocht te maken
als de jaarlijkse lichtjesoptocht met de carnaval.
Ervaringen winterschoolliner
Niemand van de aanwezigen heeft kinderen die gebruik maken van deze voorziening, maar
er is wel geconstateerd dat de bus afgelopen maandagmorgen vol leek te zitten. Dat sterkt de
hoop dat dit een voorziening is die voorziet in de behoefte.

4.

Statuten/oprichting vereniging dorpstafel
Coen licht toe dat de aspirant bestuursleden Rob Zoon, Joyce Staneke-Meeuwissen en
hijzelve zich hebben gebogen over statuten die behoren bij een nieuw te creëren rechtsvorm
van vereniging dorpstafel Standdaarbuiten. Hij neemt met aanwezigen kort de belangrijkste
punten door: voorlopig werkt men met een driekoppig bestuur maar dat zou in de toekomst
eventueel kunnen uitbreiden. In ieder geval dient het te allen tijde een oneven aantal
bestuursleden te zijn. Dit laat onverlet dat het inhoudelijke werk voor het grootste deel in
handen blijft van de bewoners die participeren in de werkgroepen. De vereniging heeft als
doel “het ondersteunen van de dorpstafel Standdaarbuiten in het (mede) bevorderen van een
optimaal woon- en leefklimaat in de kern Standdaarbuiten, zonder zich expliciet te bekennen
als aanhangster van enige politieke groepering. Onder kern wordt bedoeld Standdaarbuiten
met de grenzen die de gemeente Moerdijk hanteert.” Leden mogen alleen meerderjarig zijn
en dienen zich bij naam en mailadres aan te melden. Afmelding graag schriftelijk. Verder staat
men voor dat de dagvoorzitter van de dorpstafel expliciet niet iemand is die in het
verenigingsbestuur zit. Hekel punt was voorts nog de contributie. Het is nadrukkelijk niet de
bedoeling om contributie te gaan heffen, maar artikel 5 uit de concept statuten houdt deze
mogelijkheid wel juridisch open. Paul Wiegel van de gemeente licht toe dat de meningen van
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notarissen hierover uiteenlopen; de één ziet contributie als een wezenskenmerk van een
vereniging dus behoren statuten er iets over te roepen, de ander vindt dat het mogelijk moet
zijn om het afzien van contributie als hard punt in de statuten op te nemen. Coen opteert voor
dat laatste, omdat het alternatief (de mogelijkheid tot contributie heffen erin houden en in de
eerste formele vergadering op 0 Euro zetten) omslachtig is. Paul geeft aan dat hij daar prima
mee kan leven, mits men een notaris vindt die dat op deze wijze geformuleerd, accepteert.
Op de vraag of aanwezigen akkoord zijn met de benoeming van voornoemde drie personen
als bestuursleden van de vereniging, stemmen aanwezigen unaniem in. Ten slotte wordt bij
meerderheid van stemmen besloten dat de bestuursleden in spé het huidige concept naar
eigen inzicht nader mogen afwerken en bij notarieel transport mogen laten passeren teneinde
de vorming van de entiteit officieel te maken.
5.

Lokaal bedrijventerrein
Dit onderwerp is reeds behandeld als onderdeel van de actielijst

6.

Voortbestaan activiteit kerstboomverbranding
Rob Zoon geeft aan dat de jaarlijkse activiteit van de kerstboomverbranding altijd werd
georganiseerd door de dorpsraad. Aangezien de dorpsraad, met de vorming van de
vereniging dorpstafel Standdaarbuiten, zichzelf opheft, is de vraag wie deze activiteit zou
willen voortzetten. De eerstvolgende editie zou moeten plaatsvinden op 12 januari 2019. De
dorpsraad beschikt hierbij over een draaiboek. Het vraagt de inzet van een persoon of 5.
Marijke Duijvenstein biedt net als voorgaande jaren aan dat haar garage gebruikt mag worden
voor de tijdelijke opslag van materialen. Voorts bieden zichzelf aan: Theo van Beek, Ad van
de Klundert, Ria Dekkers en Cor de Groot. Rob is blij met deze inzet en zal Hans Klijn van de
dorpsraad contact met hen laten opnemen voor de overdracht.

7.

Bijzonderheden per werkgroep
Thema Behoud van de kerk en levendigheid van de Markt
Aanwezigen zijn heel content over de nieuwe Sparwinkel, en vinden het in dat kader extra
sneu dat er recentelijk is ingebroken. Jos Eenhuizen merkt het gemis op dat in het dorp
werd geconstateerd toen exploitant Tim voor de verbouwing tijdelijk zijn deuren sloot. Rob
zou dan ook iedereen op het hart willen drukken om bij de Spar te gaan winkelen, temeer
omdat de nieuwe winkel in meerdere productgroepen prijzen hanteert die zonder meer
concurrerend zijn met de grotere ketens uit de omgeving. Jos sluit af met de constatering
dat dit weer een onderwerp is waar de dorpstafel een zinnige bijdrage aan heeft kunnen
leveren. Daar sluiten de andere aanwezigen zich bij aan.
-

Thema Leegstand en verpaupering
Zoals gezegd is de gemeente nog in afwachting van een aantal stukken inzake het
suikerentrepot, teneinde de vergunningenprocedure te kunnen starten.

-

Thema Behoud van voorzieningen
Bij afwezigheid van Ineke Peters kan er wederom niets worden gemeld over de voortgang
van de aanpak van de Keenesluis.

-

Thema Verkeer en veiligheid
Harry de Rond zou graag samen met BOA, wijkagent en een aantal straatbewoners op
korte termijn een nieuwe snelheidsactie willen houden aan de Oudendijk, aangezien hij
constateert dat er nog steeds te hard gereden wordt ter plekke. Hij zal dit met hen
opnemen (actie: Harry). Wat overigens niet helpt is dat de Oudendijk nu bezaaid is met
bladeren, wat in combinatie met regen tot gladheid gaat leiden. Voorts dirigeren de
WVS’ers de bladeren met de bladblazer niet netjes richting de aangewezen korven maar
wel richting de particuliere erven, tot groot ongenoegen van De rond. Rob adviseert hem
om dit te melden via de BuitenBeter-app.
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8

Thema Sociale verbindingen
Bij afwezigheid van vertegenwoordigers vanuit Surplus en St. Groenhuijzen kan hier niets
nieuws over worden gemeld. In het kader van de pilot “Wonen met Gemak” geven Jac en
Tiny Bastiaanssen aan inmiddels de eerste aanpassingen aan hun woning te hebben
doorgevoerd om deze levensloopbestendig te maken.

Afsluiting
- Bepalen datum en voorzitter volgende dorpstafel
De volgende zittingsdatum wordt gepland op 29 januari 2019 om 19.30 uur. Peter
Dingenouts biedt aan om dan de voorzittershamer te hanteren.
-

Evaluatie en rondvraag
- Diverse aanwezigen melden tekortkomingen in de afhandeling bij het gebruik van de
BuitenBeter-app: Jac Bastiaanssen meldt dat hij heeft meegemaakt dat een actie door
de gemeente wordt afgemeld, terwijl het in het veld nog niet is verholpen. De
gemeente geeft dan opdracht aan een derde en dat is dan voor hen aanleiding om de
actie zelf op afgerond te zetten, terwijl ze die eigenlijk open moeten laten staan tot na
terugkoppeling over het daadwerkelijk opgelost zijn van het probleem. Adrie meldt uit
eigen ervaring dat meldingen doorgaans nu juist zeer snel worden opgelost, maar dat
hij het vervelend vindt dat hij steeds dezelfde zaken moet aandragen. In zijn geval
gaat het over onkruid en vuil dat zich steeds ophoopt bij de kop van de haven
(overgang Havenstraat/Veerstraat). Kan dat niet gewoon structureel worden
meegenomen? Harry spreekt van een wisselend succes: een melding over drugsafval
was binnen 20 minuten verholpen, andere acties moet hij meerdere keren melden en
lijken nooit te worden verholpen. Afgesproken wordt dat Andras de volgende keer de
coördinator achter de app uitnodigt aan de tafel om toe te lichten hoe het er achter de
schermen van BuitenBeter-app aan toegaat. En om te bezien waar er verbeterslagen
te maken zijn. (actie: Andras)
- Marijke zou graag namens Hans Klijn bij de gemeente aandacht willen vragen voor de
‘dijkjes’ aan De Wieken, aangezien het water van de ijsbaan zich vorig jaar niet
beperkte tot de ijsbaan zelf. Andras zal dat aankaarten via collega Hans van
Merrienboer (actie: Hans van Merrienboer)
- Ad de Keijzer heeft vernomen dat transportbedrijf Mulders naar bedrijventerrein de
Gorzen gaat verhuizen en de gemeente zou hebben verzocht om een aantal
woonunits ter plekke te plaatsen. Hij vraagt zich af hoe dat exact zit en of
Standdaarbuiten daar last van gaat krijgen. Andras weet daar niets van aangezien dit
buurgemeente Halderberge betreft. Hij geeft aan dat daar geen structureel overleg
over is met hen. Hij zal de vraag stellen aan de gemeente Halderberge (actie:
Andras)
- Peter Dingenouts constateert naar tevredenheid dat sinds de Heemkundekring zijn
intrek heeft genomen in de Timberwolfstraat 1, men 35 nieuwe leden heeft mogen
verwelkomen. De totale teller staat hierdoor op 271 leden. Een indrukwekkend aantal!
- Coen geeft aan dat in overleg met de school is gekomen tot de afspraak dat een
aantal gymlessen van leerlingen van de Aventurijn worden vervangen door
tennislessen bij de TC Rally. Op die manier hoopt de vergrijzende vereniging tot
nieuwe en jongere leden te komen.
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9.

Actielijst
Nr
20171129-04
20180220-04
20180828-06
20180828-07
20180828-11
20181113-01
20181113-02
20181113-03
20181113-04
20181113-05
20181113-06

Actiepunt
Iemand spreken over initiatief natuurspeelplek naast school
Agenderen ‘dorpsavond Standdaarbuiten’ i.r.t. ontw. Suikerentrepot
Notitie OMWB inzake luchtkwaliteit A17
Agenderen ‘stand van zaken aanpak De Wieken’
Locatie DSI Oude Kerkstraat heroverweging mogelijk?
Publicatie Hart&Ziel locatie AED’s
Facebook/Hart&Ziel boodschap “ondermijn niet de snelheidsactie”
Nieuwe snelheidsactie Oudendijk met bewoners,BOA en wijkagent
Uitnodigen BuitenBeter-app coördinator gemeente bij volgende tafel
Nagaan ‘dijkjes’ Wieken i.c.m. schaatsbaan komende winter
Navraag woonunits nieuwe Mulders locatie Halderberge

Wie
Ineke Peters
Andras Incze
Ewald Korevaar
Rob Zoon
Arie Molenaar
Harry de Rond
Arie Molenaar
Harry de Rond
Andras Incze
Hans van Merrienboer
Andras Incze

