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1. Opening
Albert van Loon heet iedereen welkom. Er zijn een paar afmeldingen.
2. Verslag en actiepunten 5 september 2018
Vandaag is vanuit gemeentebestuur wethouder Thomas Zwiers aanwezig. Volgende vergadering zal
wethouder Desiree Brummans aanwezig zijn.
Over de aanschaf van de AED is onduidelijkheid ontstaan. Ferdinand van den Oever legt uit dat het
Havenbedrijf in samenspraak met gemeente/GGD een dekkingsplan is gemaakt. AED’s binnen de
zogenaamde blinde vlekken kunnen vanuit de vitaliteitsregeling in aanmerking komen voor subsidie.
De aanvraag vanuit de tafel destijds is afgewezen, omdat die op zichzelf stond. Onderzocht wordt of
het alsnog (deels) voor subsidie in aanmerking kan komen. Anders wordt het met medewerking vanuit
de dorpstafel afgehandeld.
Meldingen of klachten over openbaar gebied melden via de BuitenBeter app heeft goede resultaten.
Hoe het werkt is te zien op de gemeentelijke website en via www.buitenbeter.nl
De BuitenBeter app is niet geschikt voor milieumeldingen, dat kan bij de milieuklachtenlijn van de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant:013 2060500.
Verslag en actielijst worden doorgenomen en geactualiseerd
3. Sluipverkeer en laatste stand van zaken Hoofdstraat
Wethouder Zwiers deelt mee dat overlast verkeer en sluipverkeer hoge prioriteit heeft. Er wordt veel
tijd en middelen op ingezet. Nu is men bezig met het opzetten van een digitaal handhavingssysteem.
De offertes hiervoor zijn aangevraagd. Maar zo’n systeem moet akkoord krijgen vanuit
driehoeksoverleg, burgemeester, Openbaar Ministerie en politie. De problematiek van het
waterbedeffect in het buitengebied vanuit A16/A17/A27 is bekend, maar er kan nu weinig aan gedaan
worden. Dit krijgt via de bestuurlijke lobby richting ministerie invulling. Meerdere organisaties trekken
hier gezamenlijk in op.
4. Resultaten van 1e overleg Lokale Energie Agenda
- Informerend en opiniërend: toelichting werkgroep
Hans van Brenkelen geeft aan dat er een avond georganiseerd is voor Moerdijk en Zevenbergschen
Hoek. De ideeën lopen uiteen. In Zevenbergschen Hoek ligt de focus op een collectief financieel
voordeel, door bijvoorbeeld een gezamenlijk zonnedak te installeren waarin alle huishoudens een
aandeel kunnen krijgen. Isolatie is minder een issue, omdat de meeste woningen hier al relatief goed
geïsoleerd zijn. Verder wordt gewerkt aan de sociale randvoorwaarden voor windmolens A16. Op 31
januari 2019 komt op provinciaal niveau terugkoppeling. Meer informatie komt naar de tafel.
5. Stand van zaken financiële ondersteuning AED vanuit de redactie Dorpsnieuws
- Voorstel voor instemming: toelichting Petra Schets / Piet Hermus
Behandeld bij punt 2. verslag. Bedoeling is dat AED bij huisartspraktijk Hendriks komt. Aan de gevel.
In de ochtend in de praktijk, in de avond buiten, bereikbaar met sleutel. Voorgesteld wordt om over
aanschaf en ondersteuning vanuit dorpstafel een kort artikel te wijden in het Dorpsnieuws.
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6. Evaluatie dorpstafel Zevenbergschen Hoek
- Informerend en discussie: toelichting Albert van Loon
Een kleine groep heeft de werking van de dorpstafel afgelopen jaren geëvalueerd. Wat voorop moet
staan is het belang van Zevenbergsche Hoek en niet individuele belangen. Toetreden moet
laagdrempelig blijven en het werken in de tafel en de resultaten die geboekt zijn, verdienen meer PR.
Een aantal wijzigingen in het werken en organisatie worden voorgesteld. Zoals werken met een
agendacommissie, het op voorhand betrekken van de tafel bij het opstellen van agenda en
onderwerpen, en wijze van bespreken van de onderwerpen (doel en status).
7. Definitieve statuten nieuwe vereniging
- Voorstel voor instemming: toelichting Tino de Jong
De tafel gaat akkoord. Onduidelijkheid over de status vereniging, de deelnemers versus de dorpstafel
wordt verhelderd; er veranderd in beginsel niets. De vereniging is nodig als juridische entiteit in
verband met de overdracht van de subsidie van de dorpsraad naar de dorpstafel. Het gebied waar de
vereniging voor ingesteld wordt zal aangepast worden conform de kaart van het kiesdistrict.
Namens de toekomstige vereniging zullen Albert van Loon, Petra Schets en Inge Bakelaar de statuten
ondertekenen bij de notaris.
8. Rondvraag
Hans van Brenkelen vraagt aandacht voor 75 jaar bevrijding van o.a. Zevenbergsche Hoek (7
november 2019). Loopt qua sponsoren nog niet geweldig. Mogelijk dat er bijdrage nodig is vanuit de
dorpstafel. Komt in een van de volgende tafels terug aan de orde.
Buurtpreventie. Niels Konings vraagt of andere tafelaars in hun eigen netwerk mensen kunnen
stimuleren om bij te dragen in buurtpreventie. De opkomsten zijn nu mager. Mogelijk dat
buurtpreventie aan andere activiteiten gekoppeld kan worden.
Antoine Broere vraagt aandacht voor bord wegverkeer voor Den Hartog wat nog steeds verwarrend is
en voor overlast zorgt. Dit kan doorgegeven aan Martijn van Galen, adviseur Verkeer.
Nico Rijven geeft aan dat er binnenkort een evaluatie komt van Huis in de Wijk voor Zevenbergschen
Hoek. Laatste inloopbijeenkomsten zijn samen met de wijkagent gedaan, was op zich positief.
De tafelbijeenkomsten volgend jaar worden gepland op: 30 januari, 27 maart, 29 mei, 31 juli (wordt
wellicht verzet in verband met vakantie) 9 oktober en 11 december.
Actielijst
Nr
20161214-04

Actiepunt
Onderzoek problematiek standsplaats visboer /
markt

20170329-01

Bushalte: aanpak situatie

20170329-02
20170510-03
20170510-04
20180516-01
20180516-02
20180516-05

Wie
Tino de Jong

Karen van den
Ouweland /
Tino de Jong
Proces ‘Wonen met gemak”
Barry Oudhuis /
Tino de Jong
Ontwikkeling Plein 1940
Woonkwartier
Vervolg participatie onderzoek voorzieningen HSL Ewald Korevaar
Werkzaamheden Hoofdstraat
Tino de Jong
Overleg problematiek sluipverkeer
Tino de Jong
Klachten groenbeheer
Tino de Jong

Status
Staat gepland om uit
te voeren na
werkzaamheden
Hoofdstraat
Er is nu een tijdelijke
voorziening geplaatst.
Wordt voor 2019 in
Den Hoek geregeld
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Via BuitenBeter App
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20180905-02

Bijeenkomst werkgroep LEA

20180905-03
20181128-01

Aanschaf AED apparaat/voorzieningen
Ondertekening statuten vereniging

Piet Hermus /
Derk Heuting
Petra Schets
Albert van Loon,
Petra Schets en
Inge Bakelaar

Doorlopend
Doorlopend
23 januari 2019

