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Voorzitter:
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Stadstafel Willemstad
Buurthuis Irene
14 januari 2019
19:30 - 22:00 uur
Caesar Luikenaar
Leden stadstafel

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering
2. Vaststellen agenda
Accoord.
3. Mededelingen
- Op 19 maart 2019 is de jaarlijkse centrale bijeenkomst voor alle tafelaars in de gemeente
Moerdijk. Deze bijeenkomst vindt plaats in De Standaert in Standdaarbuiten. Nadere info
volgt nog
- Bravoflex: Proef met deze maatwerkvoorziening voor het openbaar vervoer is gestart.
Oproep is om er vooral gebruik van te maken.
4. Verslag vorige vergadering 1 oktober 2018
Geen bijzonderheden. Verslagen accoord
Actiepunten: komen terug in de reguliere agenda.
5. Organisatie
Richtlijn & Kernbudget: Als onderdeel van het kerngericht werken en de eigen
verantwoordelijkheid van de kernen heeft het college besloten om elke kern in
de gemeente Moerdijk een eigen budget toe te kennen. Bedoeling is om dat in 2019
operationeel te hebben; 2018 vormde het voorbereidingsjaar hiervoor. Wordt
voorbereid met een vertegenwoordiging vanuit de tafel en hierover is al aantal
gesprekken gevoerd erop gericht om de Stadsraad en de Stadstafel samen te laten
vloeien. Is besproken eind 2018 met de Algemene Ledenvergadering (ALV) en ook de
stadstafel is accoord om deze opzet verder uit te werken. Voor het kernbudget
betekent dit concreet, dat dit wordt ondergebracht bij de vereniging.
6. Presentaties
Toeristische ontwikkeling Oostzijde: Tino de Jong (gemeente) en Martin Eykelhof
(Waterpoort) geven een toelichting op de plannen voor de riviercruisesteiger. Zie
presentatie. Marjolein de Wit komt met pleidooi namens actiecomité Zicht op de
Overkant om af te zien van deze ontwikkeling. Mogelijk alternatief voor terminal is de
zeehaven van Moerdijk. De beoogde locatie is momenteel oefengebied voor
jeugdzeilers. Afgesproken wort om de volgende keer Marco van Ingen, de directeur
van rederij Scylla, uit te nodigen voor een nadere toelichting. Uiteindelijk is het aan de
raad om hierover een besluit te nemen

Appartementencomplex Lantaarndijk: Tino de Jong geeft een toelichting op het plan voor
de bouw van het appartementencomplex. Volgens Marjolein de Wit van actiecomité
Zicht op de Overkant is er geen behoefte aan dergelijke woningen en moet juist
ingezet worden op starterswoningen. Wethouder Brummans wijst erop, dat er al een
behoorlijke belangstelling is getoond voor deze woningen en dat het gaat om een
goede totaaloplossing voor de westelijke kant van het Havenfront, dat er nu wat
verloren bij ligt. Ook vanuit de raad is aandacht gevraagd voor een zorgvuldige
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belangenafweging; het bestemmingsplanproces moet nog starten. Komt nog terug
aan de tafel.

8. Rondje actualiteiten\bijzonderheden per werkgroep
o

Thema Wonen, Zorg en Welzijn:
Appartementen Lantaarndijk: zie presentaties
Steunpunt de Veste: Nico Rijven (Surplus) geeft een korte toelichting op de stand van
zaken. Ad Schreuders doet een oproep voor nieuwe vrijwilligers en met name voor de
voorzittersfunctie. Kandidaten kunnen zich melden bij info@hartvoorwillemstad.nl

Visie: Werkgroepje gaat hiermee aan de slag. Aanmelden kan via
gebiedsplannen@moerdijk.nl
o

Thema Voorzieningen en Leefomgeving:
Scholenproject: Op 29 januari 2019 vindt hierover een openbare bijeenkomst plaats.

o

Thema Toerisme en Recreatie
Ingomar Souren geeft korte toelichting op het terassenbeleid; raad neemt hier 4 februari
besluit over.
Kim vd Berg (gemeente) geeft vanuit werkgroepje toelichting op aantal ontwikkelingen:
- Mauritshuis: volgende werkzaamheden hebben betrekking op de isolatie van de vloeren
en het aanbrengen van de lift.
- Vestingwerken: visie voor de vestingwerken is in de raad behandeld. Vraag Johan
Schot over onderhoud beschoeiing is nog steeds in behandeling.
- Cruisesteiger. Zie presentaties
- Vestingstedendagen: vinden plaats op 5 en 6 oktober 2019 in Willemstad.

o

Thema Verkeer en Bereikbaarheid
Noord Langeweg: De verkeersmaatregelen zijn eind 2018 uitgevoerd. Hans de Jong
(bewoner) laat zich negatief uit over het proces en de maatregelen. Zodra alle
onderzoeksgegevens bekend zijn volgt evaluatie.
Bebording: kan via werkgroepje worden opgepakt; aanmelden bij
gebiedsplannen@moerdijk.nl.

7. Overige zaken
-8. Afsluiting
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Volgende stadstafel: nader te bepalen

Actielijst
Nr
20181001-01
20181001-02
20190114-01

Actiepunt
Vraag Johan Schot inzake beschoeiing
Evaluatie verkeersmaatregelen Noord-Langeweg
Oproep deelname diverse werkgroepen

Info
Overleg waterschap loopt
Wacht op cijfers
Uitgezet

