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1. Opening en mededelingen.
De voorzitter, Albert van Loon, deelt mee dat op 23 januari jl. de vereniging “Dorpstafel
Zevenbergschen Hoek” is opgericht, reden om te trakteren! Verder een woord van welkom aan
wethouder Brummans en twee nieuwe leden, Dieuwke Piebengaart, communicatie-adviseur bij het
Havenbedrijf en Stefanie Kooij (inwoner).
2. Vaststelling verslag 28 november 2018
Verslag is akkoord en actiepunten worden geactualiseerd.
3. Woningbouwlocaties in Zevenbergchen Hoek
Wethouder Brummans licht de stand van zaken toe:
* Locatie Frisostraat / Plein 1940. Met ontwikkelaar in overleg om 2 woontorens te realiseren. Zit
voortgang in. Verwachting is om binnen nu en 1 jaar het project in realisatie te nemen;
* Locatie Driehoefijzerstraat. Met ontwikkelaar Hazenberg wordt nu onderzocht op welke manier tot
uitvoering gekomen kan worden. De wethouder heeft goede hoop, zonder toezeggingen te kunnen
doen, dat ook dit project op korte termijn verder uitgerold gaat worden;
* Locatie Sporenbergstraat. Het plan is om hier maximaal 25 woningen te realiseren. Maar gemeente
wil goed onderzoeken waar behoefte aan is. Daarom wordt er allereerst een enquête uitgezet om de
behoefte te peilen. Ook andere instrumenten worden ingezet, omgevingskaart maken,
startersleningen promoten, brochure met verkoopstrategie. De inbreng vanuit het dorp en de
dorpstafel is zeer welkom. De opzet van de enquête zal onder de aandacht gebracht worden van
enkele tafelaars.
4. Geluidsproblematiek HSL: presentatie van Ewald Korevaar, adviseur milieu
De presentatie van deze avond is via Mett gepubliceerd. Belangrijkste vragen vanuit de dorpstafel:
aandacht voor het ‘behouden’ van toegezegde/gereserveerde financiële middelen, hoe zit het met de
vervolgprocedure en welke invloed kan het gemeentelijke geluidsonderzoek hebben op besluitvorming
door ministerie. De tafel wil graag geïnformeerd blijven.
5. Herplaatsing bomen Hoofdstraat
Tino de Jong legt het voorstel uit. Via de mail hebben de tafelaars het voorstel voor herplaatsing
ontvangen. Na een korte discussie wordt afgesproken dat Diana Assman en Gerard Engelen vanuit
de tafel zullen reageren op het voorstel. Dit wordt via Tino teruggekoppeld naar de betrokken
adviseurs van de gemeente.
6. Integrale bijeenkomst dorpstafel 19 maart
Betreft de jaarlijkse bijeenkomst van vertegenwoordigers van alle tafels en van de samenwerkende
partners. Programma wordt nog uitgewerkt. Vanuit de tafel zal een aantal mensen aanwezig zijn.
Voorgesteld wordt om Albert van Loon als voorzitter een korte pitch te laten houden over het werken
van de tafel in Zevenbergschen Hoek.
7. Bestuursfuncties vereniging en functie voorzitter dorpstafel
De voorzitter licht de nieuwe situatie toe. Met algehele eenduidige stemming worden de volgende
personen benoemd voor het dagelijks bestuur:
- Albert van Loon: voorzitter
- Antoine Broere: secretaris
- Inge Bakelaar: penningmeester
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Afgesproken wordt dat de statuten van de nieuwe vereniging worden rondgestuurd. Het dagelijks
bestuur gaat binnenkort aan de slag om administratief alle zaken op orde te brengen en een opzet te
maken voor een reglement van orde/huisreglement. Komt de volgende bijeenkomst ter tafel.
Albert van Loon wordt unaniem gekozen tot voorzitter van de bijeenkomsten voor dorpstafel.
8. Informatieve flyer van dorpstafel
De dorpstafel vindt dat de dorpsavonden weinig resultaat opleveren. De opkomst is altijd minimaal.
Pas als er een thema is wat veel mensen aanspreekt dan komt men op een avond. Daarom voorstel
om het voortaan thematisch te benaderen waar de dorpstafel een rol in kan vervullen.
Inge Bakelaar legt uit dat nog steeds bij veel inwoners de dorpstafel onbekend is, ondanks PR en
Facebook. Daarom voorstel voor een flyer, om bekendheid te vergroten en verantwoording over wat
de dorpstafel doet te verbreden. De tafel gaat akkoord. Inge Bakelaar en Stefanie Kooij maken een
opzet.
9. Windmolens A16
Hans van Brenkelen geeft toelichting: 3 werkgroepen uit de kernen Langeweg, Moerdijk en
Zevenbergschen Hoek hebben overleg gehad samen met de STEM. Presentatie van de voortgang.
Ideeën zijn aandragen voor LEA. Het is belangrijk om In het bestuur vertegenwoordigd te zijn. Alle 3
werkgroepen hanteren als uitgangspunt dat het geld besteed wordt in die 3 kernen. In 2020 naar
verwachting worden de 1e molens geplaatst. Men blijft onderlinge samen optrekken. Samen met
STEM en gemeente worden de criteria voor besteding uitgewerkt.
10. 75-jarige bevrijding Zevenbergschen Hoek
Hans van Brenkelen legt uit. Een aanvraag voor evenementenvergunning ligt bij gemeente, alsmede
de subsidieaanvraag wordt ingediend. De activiteiten vinden plaats op 8, 9 en 10 november.
O.a.lezing op de basisschool. Programma wordt uitgewerkt en beloofd een groot feest te worden.
Komt volgende keer terug ter tafel.
11. Verbetervoorstel (sluip)verkeer
Antoine Broere stelt voor om een werkgroep samen te stellen om eens te kijken naar een voorstel
voor verbeteringen voor het probleem (sluip)verkeer. Een aantal opties uitwerken die een bijdrage
kunnen leveren in het oplossen van de problemen. Vanuit gemeente komt aanbod om in gesprek te
gaan met elkaar. Dit wordt verder uitgewerkt. Tino de Jong koppelt het terug met wethouder Thomas
Zwiers. werkgroep gaan zitten.
12. Rondvraag
Albert van Loon: middelen van de dorpstafel: vanuit gemeente en oude dorpsraad. Richtlijnen waar
aanvragen voor gelden aan moeten voldoen. Concept-Richtlijnen door het bestuur uitwerken en
voorstel terug laten komen in de eerstvolgende bijeenkomst.
Petra Schets: Aanschaf AED: gisteren is de kast geplaatst. Artikel geschreven voor de bode, foto en
oproep voor mensen om cursus te volgen. En opnieuw subsidie aanvraag ingediend bij gemeente.
Wordt in behandeling genomen.
Hans Broeren: vraag over een extra spoorlijn/spoortrein Haven en Industrieterrein Moerdijk ? Extra lijn
om het rangeren makkelijker te laten verlopen. Komt volgende keer terug aan de tafel.
Elly Ackermans: de banner zwerfafval Achterdijk is bespoten met verf. Tino de Jong neemt hierover
contact op met medewerkers buitendienst.
Hans van Brenkelen: voortgang 380 KV in februari/maart meer duidelijkheid.
Diana Assman: vergoeding opruimdag. Wordt geregeld door Tino de Jong.
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de bijeenkomst.
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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
20180905-02
20180905-03
20181128-01

20190130-01
20190130-02
20190130-03
20190130-04
20190130-05

20190130-06

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 /
Antoine Broere
Bijeenkomst werkgroep LEA
Piet Hermus /
Derk Heuting
Aanschaf AED apparaat/voorzieningen
Petra Schets
Ondertekening statuten vereniging
Albert van Loon,
Petra Schets en
Inge Bakelaar
Enquete ontwikkeling locatie Sporenbergstraat
Tino de Jong
Herplanten plantanen
Diana Assman /
Gerard Engelen
Voorbereiding bijeenkomst tafelaars 19 maart
Albert van Loon /
Tino de Jong
Informatieve flyer dorpstafel
Inge Bakelaar /
Stefanie Kooij
Banner zwerfafval schoonmaken en verplaatsen
Diana Assman /
René de Koeijer /
Tino de Jong
Uitwerken richtlijnen besteding gelden
DB Vereniging

Status
Staat gepland om uit
te voeren na
werkzaamheden
Hoofdstraat
Er is nu een tijdelijke
voorziening geplaatst.
Wordt in 2019 in Den
Hoek geregeld
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Afgerond
23 januari 2019

e

1 kwartaal 2019
e
1 kwartaal 2019
Februari / Maart
2019
e
1 kwartaal 2019
e

1 kwartaal 2019

e

1 kwartaal 2019

