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

Vereniging Stadstafel Zevenbergen
Woonkwartier, Kristallaan 1
5 februari 2019
19:30 – 22:00 uur
David de Jonge
Leden stadstafel en nieuwe leden

45 aanwezigen!
1. Opening 19:30
Luc Willems opent de aftrap bijeenkomst en geeft een korte toelichting op het gebiedsgericht werken
door middel van de gebiedsplannen en de gebiedstafels. Samenwerken is hierbij essentieel: met de
partners (Woonkwartier, Surplus, politie en onderwijs) en met de inwoners en de verenigingen.
Onderdeel van de verdere ontwikkeling is onder andere het kernbudget (elke kern krijgt € 5.000) en
het verder professionaliseren van de hele organisatie rondom de gebiedstafels.
Wethouder Van Dorst wijst op de betrokkenheid van inwoners, die noodzakelijk is om concrete
resultaten te kunnen bereiken. Zowel intern als extern is een goede samenwerking nodig.

2.Presentatie bestuur en stadstafel: David de Jonge introduceert zichzelf en het bestuur.
David de Jonge: voorzitter
Kees van Dorst: secretaris
Peter Krielen: penningmeester
Rinus van Eck
Erwin v. Waterschoot
Peter Numan ( afwezig)
Mailbox stadstafelzevenbergen@hotmail.com + webpagina www.moerdijk.nl + Facebook pagina
‘Stadstafel Zevenbergen’ worden uitgelicht.
Ook Mett wordt aangehaald. Dit platform is noodzakelijk voor goede structuur, wel hoogdrempelig

maar oproep om ook te blijven vullen en gebruiken
4 april a.s. Netwerk ( samenwerkings) bijeenkomst in de kristal. Huis van de Wijk / St. De Huiskamer
Bijeenkomst 19 maart a.s. om 19.30 uur alle stads-,dorpstafels in de Standaert in Standdaarbuiten.
3. Successen
Via de gebiedstafel zijn al enkele successen behaald. Opgave is om zo snel mogelijk een nieuw
succes te behalen.
4. Uitdagingen / Doelen en vergezichten..
Is belangrijk maar ook lastig om nieuwe aansprekende opgaven te benoemen, waarvoor een breed
draagvlak bestaat in heel Zevenbergen. De omvang van Zevenbergen speelt hierbij beslist een rol. In
kleinere kernen is de samenhang van nature al aanwezig. Centraal thema zou wellicht het
zwembad\sporthal kunnen zijn (hiervoor zijn vanuit het verenigingsbestuur al wat ideeën verzameld).
Ontwikkelingen gevolgen rond het centrumplan, open haven.Ook de infrastructuur (rondwegen) is op
zich een interessant thema en hetzelfde geldt voor de woningbouwplannen in Zevenbergen

5. Rondvraag en sluiting met aansluitend een drankje
Volgende tafel datum: Dinsdag 16 april a.s. Locatie volgt nog

