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

Dorpstafel Heijningen
Voetbalkantine
11 februari 2019
19.30 – 21.00 uur
Luc Willems
Luc Willems
Dorpstafel

1. Opening
Luc opent de vergadering.
2. Verslag vorige vergadering d.d. 4 oktober 2018
Verslag accoord.
Actiepunten: geen bijzonderheden
3. Mededelingen
 19 maart is de centrale bijeenkomst voor alle deelnemers aan de gebiedstafels. Ook
de vertegenwoordigers van Heijningen zijn van harte welkom. Er volgt nog een
uitnodiging.

4. Presentaties:
Vanuit Woonkwartier verzorgen Ella en Annelies een presentatie over de bedrijfsvoering van
de woningbouwvereniging. Zie presentatie.
5. Organisatie


Voorzitterschap:
De gemeente verzorgt dit nu. Verdient de voorkeur, dat iemand uit het
dorp dit verzorgt ook vanuit de symboliek, dat de tafel in feite van en voor
het dorp is. In overleg met het bestuur van de nieuwe vereniging zal
gekeken worden of er geschikte kandidaat is.



Kernbudget
Elke kern in de gemeente komt in aanmerking voor een eigen budget van
€ 5000. Dit budget is vrij besteedbaar voor leefbaarheidsdoeleinden.
Enige voorwaarde die de gemeente stelt is dat er sprake is van een
verenigingsstatuur, omdat dit het beste aansluit bij het gewenste brede
draagvlak en de openheid. De nieuwe vereniging is inmiddels een feit en
Margret licht een en ander toe. Wordt nader uitgewerkt voor volgende
vergadering.

6. Rondje actualiteiten per thema
 Thema leefomgeving
Geluidsoverlast vanwege de A4: De cijfers met betrekking tot de
metingen en tellingen zijn helaas nog niet gereed ondanks eerdere
uitspraken van Rijkswaterstaat hierover. Er volgt binnenkort apart overleg
tussen wethouder Brummans en de werkgroep.


Thema Sociaal
Merle geeft een korte toelichting op de activiteiten. Suggesties voor
nieuwe activiteiten zijn en blijven welkom.
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Thema voorzieningen
- Herinrichting trainingsveld: op 19 februari 2019 vindt hierover overleg
plaats met de voetbalvereniging. Om te komen tot realisatie is in elk
geval een planologische procedure noodzakelijk.
Deventerstraat: uitvoering is gepland voor april 2019.
Polderstraat: de bestaande speelplek wordt opgeheven.
- School: Max Hoefijzer geeft namens het schoolbestuur een toelichting
op de stand van zaken. Zie presentatie. Een delegatie uit de raad
brengt 29 maart een bezoek aan diverse kernen en ook aan
Heijningen. Is de bedoeling om dan het Masterplan voor het
community center toe te lichten. Is een belangrijk moment dus dit
moet goed worden voorbereid vanuit de stuurgroep, die hiervoor nog
een keer bijeen komt.

7. Rondvraag
- Johan geeft een korte toelichting op aantal actuele ontwikkelingen (ongevallencijfers
Heijningen, parkeren op de dijk, etc.).
- Windmolens Ooltgensplaat: bestemmingsplan is eind 2018 vastgesteld en de plaatsing is
afhankelijk van eventueel beroep bij de Raad van State.

8. Volgende vergadering
Nader te bepalen.
9. Sluiting
Om 21.00 uur

Actiepunten
Wie

Actie

Uitkomst

Civiel

Water stroomt naar laagste punt en dat is bij kruising
Friesestraat. Soms komt huis van mevrouw Polak blank
te staan.

Ewald

Gesprek wethouders Brummans – werkgroep geluid

Staat waarschijnlijk niet
op zichtzelf. Situatie
wordt gemonitord en
geanalyseerd. Komt dan
komt later terug.
Wordt ingepland

Luc\Margret

Organisatorische zaken

Wordt voorbereid

Iedereen

Activiteiten melden bij Merle
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