VERSLAG DORPSTAFEL
Betreft overleg:
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Datum overleg:
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Voorzitter:
Aanwezigen:

Dorpstafel Standdaarbuiten
De Standaert
29 januari 2019
19:30 - 22:00 uur
Peter Dingenouts
47 aanwezigen

1.

Vaststellen agenda
Het agendapunt van het lokaal bedrijventerrein wordt naar voren gehaald in verband met de
reistijd van dhr. van Buggenum. Verder wordt onder mededelingen op verzoek van Rob Zoon
het onderwerp ‘communicatie geluidsschermen A17’ geagendeerd.

2.

Lokaal bedrijventerrein
Ruud van Buggenum is de afgelopen zittingen van de dorpstafel gevraagd of Van Krimpen
grond heeft gekocht van de bekertjesfabriek. Hij gaf toen aan dat hij ‘niet naar de notaris is
geweest’. Vandaag kan hij aanwezigen mededelen dat hij wèl naar de notaris is geweest, dus
eigenaar is geworden van een strook grond achter zijn huidige bedrijf. Hij zal aanwezigen nog
voorzien van een kaartje (actie: Ruud van Buggenum). De vraag wordt gesteld wat hij van
plan is te doen met die grond. Ruud geeft aan dat hij graag op enige termijn de
handelsonderneming Van Krimpen zou willen uitbreiden. Het betreft uitbreiding met als doel
om extra opslagfaciliteit te creëren. Hoe exact is nog niet bekend. Hij wil eerst in overleg met
de gemeente treden om af te tasten wat er binnen de bestaande (bestemmingsplan)kaders
mogelijk is. Op het moment dat hij wat meer vastomlijnde plannen heeft, is hij bereid die weer
aan de dorpstafel toe te lichten. Andras geeft aan dat, indien de plannen van Van Buggenum
een vorm van ontheffingsprocedure vereisen, het college naar alle waarschijnlijkheid zal
willen weten wat de dorpstafel daarvan vindt, alvorens daar een besluit over te nemen.
Vandaar dat het wenselijk is om dit onderwerp op de agenda van de tafel te houden.
Op de vraag of de uitbreiding zou betekenen dat er nog meer overlast van vrachtverkeer te
verwachten is, antwoordt Ruud dat hij zelf van mening is dat de transportbewegingen van Van
Krimpen beperkt zijn. Hij acht het wel onwaarschijnlijk dat bij een uitbreiding van het bedrijf
het aantal vrachtwagenbewegingen minder zal worden. Op de stelling van Hans Klijn dat de
eerder in de werkgroep verkeer bedachte alternatieve ontsluitingsweg nu actueel gaat
worden, antwoordt Andras dat de meting die op verzoek van de omwonenden in een
bepaalde tijdspanne is gehouden, opleverde dat de weg nog bij lange na niet aan het
maximum zit waarvoor deze ooit is beoogd. Het verwacht daarom ook niet dat deze
ontwikkeling de nut en noodzaak van die alternatieve ontsluiting dichterbij gaat brengen.
Op de vraag van Coen Tolenaars of bij een uitbreiding de geluidsproducerende activiteiten
niet verplaatst kunnen worden naar de nieuwbouw, geeft Ruud aan dat hij dat qua interne
logistiek onhandig zou vinden, omdat er dan op verschillende plaatsen in het bedrijf opslag
ontstaat. Hij zou graag productie bij productie willen houden en opslag bij opslag.
Omdat er geen nadere vragen zijn voor nu, dankt voorzitter Dingenouts hem voor zijn komst
en verlaat Van Buggenum de vergadering.

3.

Verslag vorige vergadering (13 november 2018)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt nagelopen:
20171129-04: Iemand spreken over initiatief natuurspeelplek naast school
Joyce Staneke licht toe dat dit initiatief stil ligt dus stelt voor om dit van de
agenda te halen. Cees Heck meldt dat de school zelf ook bezig is met het
vergroenen van het schoolplein. Er wordt voorgesteld om de krachten te
bundelen. Joyce zal contact leggen met Kitty Heck hierover.
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4.

20180220-04:

Agenderen dorpsavond Standdaarbuiten i.r.t. ontw. Suikerentrepot
Adrie licht toe dat hij en de ontwikkelaars van het suikerentrepot bepaalde
keuzes moeten maken, waarmee tijd gemoeid is. De bal ligt op dit moment
dus niet bij de gemeente maar bij de ontwikkelaar. Het actiepunt blijft staan.

20180828-06:

Notitie OMWB inzake luchtkwaliteit A17
Andras Incze geeft aan dat hij de notitie die de OMWB op verzoek van de
dorpstafel heeft opgesteld, heeft gedeeld op METT. Aangezien deze nog
bijna niet gelezen is, stelt hij voor om de notitie ook nog via de mail te
verspreiden. Vervolgens zal zijn vraag zijn of er behoefte is aan nadere
tekst/uitleg hierover aan de tafel.

20180828-07:

Agenderen ‘stand van zaken’ aanpak De Wieken
Staat vandaag op de agenda.

20180828-11:

Locatie DSI Oude Kerkstraat heroverweging mogelijk?
De DSI is verplaatst en nu wordt de automobilist getrakteerd op een boos
gezichtje wanneer men harder dan 30km/u de straat inrijdt. Kan van de lijst.

20181113-01:

Publicatie Hart&Ziel locatie AED’s
Harry de Rond dankt de gemeente voor de aangebrachte AED-bebording
aan de Oudendijk die verwijst naar de twee locaties aldaar (V.d. Luijtgaarde
en zijn woning aan de Oudendijk). Onduidelijk blijft alleen of alle locaties van
AED’s in Standdaarbuiten nu zijn gepubliceerd in de Hart&Ziel.

20181113-02:

Facebook/Hart&Ziel boodschap “ondermijn niet de snelheidsactie”
Arie en Harry laten een concept publicatie rondgaan die dorpsgenoten moet
wijzen op hun rijgedrag. In plaats van het via social media verklikken van
snelheidscontroles, waardoor deze hun doel voorbijschieten.

20181113-04:

Uitnodigen BuitenBeter-app coördinator gemeente bij volgende tafel
Staat vandaag op de agenda. Kan van de lijst.

20181113-05:

Nagaan ‘dijkjes’ Wieken i.c.m. schaatsbaan komende winter
Hans Klijn meldt dat de gemeente met grondwerk de dijkjes wat stabieler
heeft gemaakt, als tussenoplossing hangende de gehele aanpak van De
Wieken. Kan van de lijst.

20181113-06:

Navraag woonunits nieuwe Mulders locatie Halderberge
Andras heeft contact gelegd met mevrouw M.G. Melis van de buurgemeente
Halderberge. Het transportbedrijf van Mulders is sinds kort gevestigd op het
bedrijventerrein De Gorzen (het terrein aan de andere kant van het water
van Standdaarbuiten). Mulders heeft een aanvraag gedaan voor de plaatsing
van tijdelijke units voor douches, een kleed- en ontspanningsruimte. De
aanvraag betrof geen units voor overnachting. Aangezien het kunnen
douchen en relaxen ter plekke een niet onlogische opmaat vormt naar het
‘hoofd ten ruste leggen’, zal de gemeente Halderberge geregeld inspecteren
of er geen sprake is van overnachting. Mochten bewoners van
Standdaarbuiten overlast ervaren van ‘rondzwervende chauffeurs’, dan is het
mogelijk om met haar contact op te nemen via 14 0165 (vraag naar mevrouw
M.G. Melis). Actie kan van de lijst.

Functioneren Buiten Beter-app
René de Koeijer van de gemeente geeft een toelichting over de werking van de Buiten Beterapp. Hij heeft ook diverse foldertjes bij zich die hij aan de tafel achterlaat. De app is één van
de manieren waarop mensen problemen die zij ervaren in de openbare ruimte aan te kaarten.
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Naast de app is er ook de telefonische melding en de online melding via de website van de
gemeente. Hij geeft aan dat de gemeente probeert om meldingen zo snel als mogelijk op te
lossen, maar dat hij daar geen deadline aan kan hangen, omdat de aard van de meldingen
enorm uiteenloopt. En in sommige weken komen er wel 200+ meldingen binnen.
Uitgangspunt is wel zo snel als mogelijk. Een aanwezige heeft een melding al zo’n 1,5 jaar
openstaan en deze is nog steeds niet verholpen. René geeft aan dat het helder moge zijn dat
zo’n termijn zeker niet de bedoeling is. Hij zal na de vergadering de contactgegevens met
deze mevrouw uitwisselen om te bezien wat er met die melding aan de hand is en of deze
alsnog op korte termijn kan worden aangepakt.
René heeft ook kennis genomen van meldingen die op afgehandeld werden gezet, terwijl de
feitelijke klacht nog niet was afgehandeld. Dit was in gevallen waarbij een derde partij
ingeschakeld moest worden. De buitendienstmedewerkers beschikken tegenwoordig over
iPads waarbij men direct de status van meldingen kan veranderen. De constatering is alleen
dat nog niet iedereen daar even handig mee is. Dit heeft evenwel de aandacht van René.
Bij de inzet van een derde (Enexis, waterschap, WVS, etc.) moet de melding op ‘opgeschort’
worden gezet en pas na afmelding van de klacht door de derde op ‘afgerond’. Daarnaast
constateert De Koeijer dat medewerkers in de praktijk nog te weinig gebruik maken van het
vrije tekstveld om (tussentijdse) informatie te geven over hoe het met de melding staat. Dit in
relatie tot de constatering van Joyce Staneke dat ze dit soort tusseninformatie als indiener
van een melding graag zou willen ontvangen, als ‘teken van leven’ dat men ermee bezig is.
Harry de Rond zou graag meerdere foto’s willen toevoegen aan een melding, omdat één foto
soms te weinig is om een situatie te omschrijven. René antwoordt dat deze vraag bij de
ontwikkelaar van de app ligt, en dit klaarblijkelijk lastig te implementeren is. Hij adviseert Harry
om in die gevallen een melding te doen via de gemeentelijke website, omdat je daar wel
meerdere foto’s kan toevoegen.
Jos Eenhuizen vond de gevaarlijke situatie van kapotte straatverlichting bij de Molenstraat
dusdanig lang voortduren, dat hij er een boze mail richting de gemeente aan wijdde (“als er nu
iets gebeurt is dat jullie verantwoordelijkheid!”). Vervolgens werd de klacht, die toen al 4
weken uitstond, de dag erna opgelost. Ondanks dat hier de inzet van een derde nodig was
(Enexis) hielp het dus klaarblijkelijk om bij de gemeente dit soort druk op te leggen. René
neemt deze casus mee terug om er lering uit te trekken, want het zou niet nodig hoeven te
zijn om dit soort alarmbellen te laten rinkelen om iets verholpen te krijgen.
Jac Bastiaanssen constateert dat veel meldingen nog in blauw openstaan in zijn appoverzicht. René licht toe dat er een keer een storing is geweest in het systeem, en daarbij een
aantal meldingen die wel verholpen waren niet op afgemeld zijn komen te staan. Het is helaas
niet mogelijk om dit overzicht op te schonen. Al je historische meldingen blijven in de app
zichtbaar.
Op de vraag of de gemeente zicht heeft op concentraties van meldingen (meerdere
meldingen over hetzelfde onderwerp), antwoordt De Koeijer instemmend.
Op de vraag of er mogelijkheden zijn om statistieken te genereren omtrent het aantal
openstaande en afgehandelde meldingen, geeft René aan dat die mogelijkheid er zeker is in
het systeem. Hij is bereid deze periodiek voor de tafel aan te reiken (actie: René de Koeijer).
René zijn belangrijkste devies is ten slotte: ‘blijf zaken melden’. Want op het moment dat er
niets wordt gemeld, dan weet de gemeente sowieso niet dat er iets aan de hand is.
5.

Aanpak De Wieken
Bert Voeten is aanwezig om dit onderwerp toe te lichten. Hij geeft aan dat er twee
inspraakavonden zijn gehouden over het onderwerp hoe om te gaan met de groeninvulling
aan De Wieken. Op basis van die avonden zijn de drie raamcontractanten van de gemeente
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gevraagd om een nadere uitwerking te maken van het parkje, waarvan er één is afgehaakt
omdat deze niet een ontwerp kon produceren binnen het gestelde budget. De andere twee
partijen hebben wel een ontwerp vervaardigd en deze zijn nu in Standdaarbuiten uitgezet met
het verzoek om een voorkeur kenbaar te maken.
Coen Tolenaars kan geen voorkeur uitspreken voor het één of het ander, omdat hij de
achtergronden en uitgangspunten niet kent. Jac Bastiaanssen geeft aan de tekeningen niet te
hebben gekregen als bewoner van De Wieken. Marijke Duijvensteijn geeft aan deze wel per
mail te hebben ontvangen. Bert concludeert dat daar dus iets is misgegaan. Wellicht heeft dat
te maken met het incorrect overnemen van een opgeschreven mailadres. De meeste mensen
hebben de tekeningen op facebook gezien, maar inderdaad zonder nadere tekst en uitleg
over de achtergronden. Kritiek richt zich dan ook primair op de gebrekkige communicatie.
Voeten reageert enigszins met onbegrip. Daarnaast constateert Jac Bastiaanssen dat wat
betreft de inhoud, de tekening niet het gehele plangebied laat zien, alleen het centraal
gelegen park. Hij wil echter ook graag weten wat er gebeurt met de groenaanplant aan de
randen. Bert geeft aan dat de discussie daarover reeds is kortgesloten tijdens de
inspraaksessies, maar daar is Jac het niet mee eens. Bert staat open om aan hen die hun
mailadres beschikbaar stellen het beoogde beplantingsplan door te sturen. Peter Dingenouts
stelt echter een andere oplossing voor, die door het gehele gezelschap wordt onderschreven:
Beleg nog een avond over het onderwerp, waarbij het gehele plan wordt toegelicht, en nodig
daar zowel de omwonenden voor uit als andere belangstellenden uit Standdaarbuiten
(desnoods middels een huis-aan-huis brief). Kom op die avond tot een definitieve
overeenstemming met eenieder over de invulling en schets het vervolgproces tot en met het
moment dat dit nieuwe park wordt opgeleverd. En houd je vervolgens aan die planning. Bert
zal hier opvolging aan geven (actie: Bert Voeten).
Hans Klijn wil nog graag aan de discussie toevoegen dat hij zich elk jaar hard maakt voor de
ijsbaan aan De Wieken. In de huidige situatie is hij hierbij afhankelijk van de medewerking en
inzet van Brabant Water. Die leggen een standpijp aan op hun waterleidingnetwerk, waar een
slang aan gekoppeld kan worden met voldoende capaciteit om de ijsbaan binnen één dag van
de juiste hoeveelheid water te voorzien. Omdat Brabant Water minder flexibel is als de
gemeente, die op haar beurt weer minder flexibel is als een dorpsbewoner, is het verzoek aan
Bert Voeten om in de nieuwe situatie een vaste waterput met aansluiting op te nemen.
Zodoende kan er sneller worden ingespeeld op aankomende vorst. Voeten geeft aan
budgettair niet veel ruimte meer te hebben, maar Klijn argumenteert dat het maken van een
vaste aansluiting de gemeente structureel geld voor het aanmaken en ontmantelen van de
standpijpaansluiting kan besparen. Dingenouts concludeert het onderwerp af met de
boodschap aan Bert Voeten om creativiteit te betrachten om te bezien of een dergelijke
aansluiting gemaakt kan worden ter plekke (actie: Bert Voeten).
6.

Mededelingen
Terugkoppeling kerstboomverbranding
Hans Klijn geeft aan dat hij heel blij was met de vanuit de dorpstafel geworven mensen
die ervoor hebben gezorgd dat het evenement weer zeer goed is verlopen. Het aantal
kerstbomen dat beschikbaar was, was nimmer zo groot. Hopelijk kan het volgende jaar
met de inzet van deze zelfde groep weer tot een succes worden gebracht.
-

Stand van zaken oprichting vereniging dorpstafel
Rob licht toe dat voor de bestuursleden in spé een belangrijk item was om de
mogelijkheid tot het heffen van contributie uit de statuten te houden. De notaris die de
meeste oprichtingsakten van de verschillende tafels onder haar hoede heeft, kon
instemmen met de door de bestuursleden voorgestane formulering. Het is nu alleen nog
wachten op een passeerdatum. De bestuurssamenstelling wordt als volgt: Rob Zoon
wordt voorzitter, Coen Tolenaars wordt penningmeester en Joyce Staneke-Meeuwisse
wordt secretaris.
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Ten slotte geeft Rob nog aan dat de dorpsraad een brief van de gemeente heeft
gekregen met de vraag of men bereid zou zijn om het restant van hun subsidie over 2018
naar de dorpstafel over te hevelen. De dorpsraad wordt na de oprichting van de
vereniging dorpstafel ontbonden, dus heeft hier instemmend op gereageerd. Op het
moment dat de vereniging een rekeningnummer heeft, wordt het geld overgemaakt.

7.

-

Toelichting avond 380kV (van 6 december jl.)
Cees Heck licht toe dat tijdens het werkatelier in de Standaert het dorp beter
vertegenwoordigd was dan de keren ervoor. Voor deze sessies worden zowel bewoners
van Oud Gastel als van Standdaarbuiten uitgenodigd. Er zijn verschillende varianten
besproken. Niet alle varianten waren haalbaar in verband met de techniek. Een
interessante ontwikkeling is, dat er gekeken wordt naar verschuivingsmogelijkheden
zodat àlle woningen van de Oude Kerkstraat buiten de magneetveldzone komen te
vallen. Op dit moment zijn er namelijk nog vier woningen in die straat die als ‘gevoelige
bestemming’ zijn aangeduid. Eind februari / begin maart komt er een nieuw projectboek
beschikbaar, waarbij wordt aangegeven hoe Tennet het tracé ter hoogte van
Standdaarbuiten beoogt te laten verlopen. Dit projectboek wordt uiteindelijk doorgezet
naar de minister ter finale besluitvorming. Een bewoner aan de Oude Kerkstraat hekelt de
communicatie door Tennet tijdens dit soort avonden (“Er wordt veel gepraat maar weinig
gezegd”).

-

Communicatie Rijkswaterstaat rondom geluidsschermen A17
Rob Zoon licht toe dat Rijkswaterstaat hem heeft benaderd met de vraag hoe
Standdaarbuiten de communicatie heeft ervaren rondom het proces van de inventarisatie
van geluidswerende maatregelen aan de A17. Hier is in het verleden aan de dorpstafel
ook over gesproken, en Rob heeft op basis daarvan richting Rijkswaterstaat aangegeven
dat de informatie op zich wel werd gewaardeerd, maar de volgordelijkheid in het proces te
wensen over liet. Rijkswaterstaat zou in de periode februari-maart nog zo’n 15 mensen
telefonisch willen benaderen om ook naar hun mening te vragen. Reden hiervoor is dat
Standdaarbuiten een pilot was; het moet de blauwdruk worden voor het proces om te
komen tot geluidswerende maatregelen aan de andere snelwegen in den lande. Rob zou
daarom in het belang van de rest van Nederland aanwezigen willen verzoeken om
liza.neve@rws.nl een mailtje te sturen met de boodschap dat men hem/haar mag bellen
(adresgegevens en telefoonnummer daarvoor vermelden in het mailtje). Graag ook een
CC van die mail aan Rob sturen, zodat hij zicht heeft op hoeveel tafelaars hier gehoor
aan geven (robzoon1@hotmail.com) (actie: allen).

Bijzonderheden per werkgroep
Thema Behoud van de kerk en levendigheid van de Markt
Coen Tolenaars vertelt dat de kerk netjes wordt aangelicht heden ten dage. De lampen
zijn gekoppeld aan het openbaar verlichtingsnetwerk. Achter het muurtje dat rondom de
kerk is gebouwd is het groen inmiddels ook aangeplant. Peter Dingenouts complimenteert
Coen, Adrie en de vrijwilligersgroep met het werk dat zij hebben verricht; hierdoor is het
aanzien van het centrum van Standdaarbuiten aanzienlijk verbeterd.
Adrie vraagt nog wel aandacht voor het feit dat tijdens de lichtjesoptocht vorig jaar
toeschouwers over het muurtje heen klommen om de show goed te kunnen waarnemen.
Adrie zou graag voorkomen dat men dit komende editie weer doet, zeker nu die nieuwe
aanplant gedaan is. Hij wil zelf echter ook graag de optocht kijken, dus vraagt de
gemeente om een oplossing. Andras is van mening dat hij die kwestie in beginsel bij de
organisatie moet wegleggen. Hij heeft Adrie in dat kader al geholpen met het opstellen
van een brief aan de vereniging. Andras meldt dat de BOA’s en wijkagenten tijdens het
evenement andere dingen te doen hebben dan op een particuliere tuin te passen, hoe
beeldbepalend deze ook voor het dorp is. Wijkagent Johan Damen beaamt dit. Bij een
evenement met zo’n 15.000 bezoekers, is formeel rekening te houden met een
terrorismerisico waar middels preventieve maatregelen op wordt ingespeeld. Daarnaast is
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crowd management een van de aandachtspunten die specifiek aandacht heeft. Hoe
verdeel je publieksstromen, hoe komt ontvluchting tot stand en hoe krijg je bij incidenten
de juiste mensen snel op de juiste plek.
Om de discussie te beslechten, wordt het volgende voorstel gedaan: Adrie neemt contact
op met de organisatie (actie: Adrie Kuijstermans). De organisatie heeft frequent overleg
met politie en de gemeentelijke BOA’s. Wellicht is het goed dat Adrie een keer aanschuift
bij zo’n overleg, zodat gezamenlijk naar oplossingen kan worden gezocht.
-

Thema Leegstand en verpaupering
Er is geen nieuws te melden. Andras licht toe dat het werk van deze werkgroep er
eigenlijk ook op zit; toen dit thema is gestart was er de leegstaande Antoniusschool in de
bouwhekken, een oude jongensschool (Timberwolfstraat 1) en een leegstaande kerk met
een afhakende projectontwikkelaar. Mede door inzet van de dorpstafel is van al deze
onderwerpen werk gemaakt en heeft geleid tot goede oplossingen. Hans Klijn zou de
openbare ruimte op de hoek van de Timberwolfstraat en de Dokter Poelstraat nog wel
willen aanreiken als verpauperd puntje. Maar na een rondje reacties is hierbij de
constatering dat het de mensen zelf zijn die daar de boel verzieken, gelet op de
hoeveelheid rotzooi die men geregeld naast de glascontainer en kledingcontainer zet. Het
is een maatschappelijk probleem, een mentaliteitskwestie.

-

Thema Behoud van voorzieningen
Ineke Peters is helaas wederom afwezig voor tekst en uitleg over de voortgang van de
restauratie van de Keenesluis. Volgens het recente artikel in de krant verwacht zij rond de
zomer klaar te zijn.

-

Thema Verkeer en veiligheid
Arie Molenaar geeft aan dat hij – gelet op de overlap in werkzaamheden tussen
buurtpreventie en de verkeersgroep – het stokje van kartrekker van deze werkgroep
officieel overdraagt aan Harry de Rond. Peter dankt Arie voor zijn jarenlange inzet en
krijgt applaus van de dorpstafel.
Harry licht toe dat tijdens de laatste werkgroep verkeer van 27 november jl. een ontwerp
is uitgewerkt van het doortrekken van het trottoir aan de Molendijk tot aan de Molenstraat.
Gemeentelijk verkeerskundige Ad Boonman had becijferd dat, exclusief het verwerven
van grond van een particulier, de kosten voor uitvoering zo’n € 50.000 bedroegen. Hij zou
hier tevens aan hebben toegevoegd dat hier geen geld voor is. Aan de tafel wordt daar
negatief op gereageerd, want het is een gevaarlijke situatie en met de toename van
bedrijvigheid, zoals eerder deze avond besproken, is het des te belangrijker om dit nu
eens op een goede en veilige wijze te regelen. Andras stelt voor dat Harry het gemaakte
ontwerp met de tafel deelt (actie: Harry de Rond). Als iedereen aan de dorpstafel kan
instemmen met deze uitwerking, dan wordt Ad Boonman (actie: Ad Boonman) verzocht
dit voorstel richting het college van burgemeester en wethouders te brengen. Dan ligt de
uiteindelijke afweging om de kosten wel of niet te honoreren bij hen.

-

Thema Sociale verbindingen
Lizet Stoelman is buurtsportcoach voor MeerMoerdijk. MeerMoerdijk richt zich op het
stimuleren van bewegen onder meerdere doelgroepen. Lizet zelf richt zich specifiek op de
middelbare schooljeugd. Voor dit jaar beoogt ze een pleintjessportdag te organiseren,
waar ze nog een geschikte locatie voor zoekt. Ze zal de activiteit onder de aandacht
brengen van de jeugd middels flyers die op school zullen worden verspreid.
Inge Koster licht toe dat ze met de werkgroep bezig zijn om een informatiemarkt te
organiseren rondom het thema “wonen”. Verschillende partijen wil ze hierbij betrekken:
van het eerder aan de tafel besproken “wonen met gemak”, tot inbraakpreventie en een
toelichting van Woonkwartier over hun toewijzingsbeleid. Datum wordt vooralsnog
zaterdag 16 maart. Er zal nog via diverse kanalen ruchtbaarheid aan worden gegeven.
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Afsluiting
- Bepalen datum en voorzitter volgende dorpstafel
De volgende zittingsdatum wordt gepland op 16 april 2019 om 19.30 uur. Wegens goede
verdiensten wordt Peter Dingenouts als dagvoorzitter geprolongeerd.
-

Evaluatie en rondvraag
- Harry vraagt of de volgende keer de beamer ingezet kan worden om e.e.a. toe te
lichten. Peter geeft aan dat als de agenda er aanleiding toe geeft, de beamer zal
worden gebruikt.
- Joyce gaat zich namens de vereniging dorpstafel richten op de communicatie en
vraagt zich in dat kader af van wie de facebookpagina “Standdaarbuiten” is? Geen van
de aanwezigen heeft hier een antwoord op. Joyce gaat verder op zoek. Ze krijgt vanuit
de tafel nog wel de suggestie mee om de agenda van de dorpstafel breder te
communiceren dan alleen in Hart & Ziel (bv. via nextdoor/whatsapp/buurtlink) (actie:
Joyce).
- Een mevrouw vraagt de gemeente of men bereid zou zijn om Belloo poepzakken te
plaatsen bij de bestaande hondenpoepbakken, als middel om de kans te vergroten dat
baasjes de poep van hun honden opruimen. Andras gaat na of de gemeente dit zou
willen overwegen om gemeentebreed in te voeren (want als je zoiets implementeert,
doe je dat namelijk niet alleen voor één kern) (actie: Andras). Hij merkt wel op dat
ook dit een mentaliteitsvraagstuk betreft. Als jarenlange hondenbezitter had hij zelf
altijd poepzakjes op zak. Ook wethouder Van Dorst toont aanwezigen de zakjes die hij
als hondenbezitter standaard paraat heeft. Op het moment dat men te laks is om
vanuit huis zakjes mee te nemen, dan wel deze hanteren als hun hond hun behoefte
doet, verwacht Andras persoonlijk niet dat het aanbieden van zakjes het probleem zal
oplossen. Evenwel, gaat hij het na.
- Een bewoner aan de Oudendijk vraagt aandacht voor de verkeerssituatie ter plekke.
Andras meldt dat zijn straatgenoot Harry de Rond de afgelopen keren ook de
aandacht op dit probleem heeft gevestigd en dit ook de aandacht van de dorpstafel
heeft. Zo zijn er de afgelopen periode afspraken gemaakt over de aanleg van het
‘verkeerseiland’ om de snelheid uit het verkeer te halen, heeft de gemeentelijke BOA
afspraken gemaakt met de Jumbo in Fijnaart dat hun leveranciers niet meer over de
Oudendijk naar Fijnaart rijden en hebben er gezamenlijke snelheidsacties
plaatsgevonden. De bewoner meldt wel dat de dikte van de asfaltlaag steeds verder
slinkt. Andras zou hem willen adviseren om dit met foto via de Buiten Beter-app aan te
melden.
- Een mevrouw heeft recentelijk een “Ladies Night” georganiseerd, maar constateerde
bij de organisatie ervan dat een evenementenkalender voor Standdaarbuiten eigenlijk
wordt gemist. Inge vindt dat wel iets om mee te nemen bij de werkgroep sociale
verbindingen. Mevrouw zal contact leggen met Inge om in de werkgroep te bezien hoe
hier handjes en voetjes aan gegeven kan worden.
- Joyce zou de volgende keer graag als agendapunt de evaluatie van de winterse
schoolbus willen zien, aangezien de winter dan achter de rug is (actie: Peter
Dingenouts)
- Coen zou de situatie bij de vrachtwagenparkeerplaats de volgende keer willen
agenderen (actie: Peter Dingenouts). Voorheen werd alleen aan betalende
chauffeurs van Standdaarbuiten een sleutel beschikbaar gesteld en ging het hek ’s
avonds op slot. Tegenwoordig blijft dit hek open staan, waardoor het een vrijplaats is
geworden voor in het wild hun behoefte doende chauffeurs en andere onfrisse
praktijken. Wethouder Van Dorst geeft aan dat over dit onderwerp reeds in het college
is gesproken en men het beleid hierover tegen het licht gaat houden.
- Wethouder Van Dorst vond het zeer de moeite waard om vanavond aanwezig te zijn.
In plaats van de kernbezoeken van voorheen wil het college door aanwezigheid aan
de tafels meer hun betrokkenheid tonen.
- Wijkagent Johan Damen roept mensen op zich aan te melden voor de werkgroep
verkeer; zo’n belangrijke werkgroep kan zeker meer mensen gebruiken (actie: allen)!
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Recentelijk heeft hij een aantal voorstellen gedaan aan het schoolbestuur van de
Aventurijn, om de verkeersveiligheid rondom de school te vergroten. Hij meldt ten
slotte dat de verdachten van de overval op o.a. de Spar in Standdaarbuiten vanavond
bij Opsporing Verzocht zitten. Wat hem betreft was dit al veel eerder gebeurd, maar hij
is afhankelijk van de interne politieorganisatie. De officier van justitie bepaalt hoe het
opschalen van de opsporing staat in verhouding tot ‘de privacy van de verdachten’.
Wat hem betreft hadden daags na de overval op de winkel van Tim op den Brouw
plakkaten over heel Standdaarbuiten gehangen, maar vraagt begrip voor het feit dat
hij daar zelf niet over mag beslissen.
Hans Klijn heeft jarenlang het budget beheerd en de uitvoering gecoördineerd van het
opfleuren van Standdaarbuiten met bloembakken die aan de lantaarnpalen worden
bevestigd en door omwonenden van water worden voorzien. Hij zoekt iemand die
deze taak van hem wilt overnemen. Geïnteresseerden kunnen zich bij hem melden
(hans.klijn@home.nl) (actie: allen).
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