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Dorpstafel Noordhoek
Gemeenschapshuis D’Ouwe school
11 april 2019
19.00 - 21:00 uur
Ageeth van der Velden

1. Opening:
Ageeth heet iedereen van harte welkom. Het is een zeer druk bezochte tafel met ongeveer 50
aanwezigen.
2. Vaststellen agenda:
Aan de agenda wordt toegevoegd:
- Onderhoud begraafplaats
- En ondersteuning rouwplechtigheden in de kerk

3. Verslag vorige vergadering
Het verslag van 5 februari wordt cf concept vastgesteld
.
4. Speeltoestellen / speelmogelijkheden
Door aan aantal kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool in Noodhoek worden plannen
gepresenteerd voor de vernieuwing van de speelplaats. Wethouder Brummans neemt de
plannen in ontvangst en geeft de kinderen de complimenten over al het vele werk dat is
verricht. Ze vertelt dat in het plan voor de aanpak van de speelterreinen in de gemeente
Moerdijk de aanpak van het speelterrein in Noordhoek voor 2022 gepland staat. Maar ze wil
graag met de kinderen in gesprek om te kijken of niet al onderdelen naar voren gehaald
kunnen worden. Ze praat met de kinderen graag verder over hun plannen. Afgesproken
wordt dat de wethouder zorgt voor een uitnodiging aan de kinderen nog voor de
zomervakantie om op het gemeentehuis verder te praten.

5. Ondermijning
Bijzonder OpsporingsAmbtenaat Peter Soeters geeft een toelichting op het thema
‘ondermijning’. Anders gezegd ‘de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld’. Denk
aan mensen die worden benaderd om een loods of schuur te verhuren voor wietplantages of
drugsrunners in het dorp. Peter roept mensen op om verdachte situaties te melden. Dit kan bij
de politie via het algemene nummer, of via Misdaad Anoniem (0800-7000) of bij de gemeente
(140168 en vragen naar Jeroen Eikelenboom of Peter Soeters).

6. IKC (Integraal Kind Centrum)
Op 28 maart is de projectgroep bij elkaar geweest en op 10 april de kerngroep IKC. Daar is
gemeld dat op korte termijn de haalbaarheid wordt onderzocht van een initiatief om
kinderopvang in DÓuwe School te vestigen. Het gaat om kinderen van 0-12 jaar (BSO Happy
Kids).
Los van de plannen voor het gebouw van D’Ouwe School zijn er in dit kader al diverse andere
activiteiten gestart. Zo wordt er contact gezocht met alle verenigingen om te kijken wat er in
gezamenlijkheid met kinderen en jongeren kan worden gedaan.
- De werkgroep IKC zoekt nog mensen die mee willen helpen, die kunnen zich
aanmelden via www.gebiedsplannen.nl.

VERSLAG DORPSTAFEL
-

De vraag is daarnaast of er mensen zijn die mee willen ondersteunen bij de
kerstmusical. Mensen die daar interesse in hebben kunnen zich melden bij
Ageeth.
- En de oproep wordt gedaan aan alle verenigingen om naam en telefoonnummer
en emailadres van contactpersonen door te geven aan Ageeth. Dit als
verenigingen eens een keer bij elkaar te zitten om te kijken hoe ze elkaar kunnen
versterken
Over het vervolg van de plannen voor het gebouw wordt afgesproken dat:
- Voor de zomer (juni) het onderzoek naar de functies die in het gebouw zouden
moeten komen wordt afgerond. De ruimtevraag moet deze zomer bekend zijn.
- Op 10 september is er de dorpsavond, inzet is om dat meer over de plannen voor
het IKC en het gebouw te kunnen vertellen
7. Subsidie verenigingen
Tijdens de bedankavond voor alle tafelaars in de gemeente hebben vertegenwoordigers van
de dorpstafel Langeweg wat verteld over de pilot met verenigingen in die kern waarbij zij zelf
de subsidies aan de verenigingen hebben mogen verdelen. Met daarnaast een extra bijdrage
van de gemeente. De vraag is, of dat er in Noordhoek ook belangstelling is voor een dergelijke
pilot. De algemene conclusie is, dat dit interessant kan zijn maar dat er meer informatie nodig
is. Afspraak is dat Tineke contact opneemt met Paul Wiegel en vertegenwoordigers van
de dorpstafel Langeweg met de vraag of zij de volgende tafel in Noordhoek een
toelichting op de pilot willen geven.

8. Welkomstpakketje nieuwe inwoners
Het idee is om, net als in de kern Moerdijk, nieuwe inwoners welkom te heten met een
welkomstpakketje. De vraag is wie daarmee aan de slag wil gaan. Barbara en Tineke
pakken dit verder op en stemmen e.e.a. af met Ageeth

9. AED
Er zijn in Noordhoek eerder op eigen initiatief drie AED’s geplaatst. De vraag is hoe zich dit
verhoudt tot het initiatief van het Havenbedrijf om in elke kern van de gemeente AED’s te
plaatsen. Edwin vraagt dit na bij Paul Wiegel.

10. Onderhoud Begraafplaats en rouwplechtigheid in de kern
Het probleem mbt het onderhoud van de begraafplaats is nog niet opgelost. Dat geldt ook
voor de ondersteuning bij de rouwplechtigheden in de kern. Ageeth en Ronald gaan in
gesprek met de Emmanuel Parochie om tot een oplossing te komen.

11. Rondje actualiteiten / bijzonderheden:
 Zwerfafval
Het gezamenlijk opruimen van het zwerfafval op 23 maart was weer een groot succes.
 Plaatsen van de borden irt voorkomen zwerfafval
Binnen de gemeente wordt gewerkt aan de benodigde vergunningen voor het
plaatsen van de borden.
 Woningbouw
Er is overeenstemming over het woningbouwplan aan de Groeneweg. De gemeente
is in afwachting van het voorontwerp bestemmingsplan dat door de initiatiefnemers
wordt opgesteld. Zodra de gemeente dat heeft ontvangen brengt ze dat in procedure.
Ook wethouder Brummans benadrukt nogmaals dat de gemeente achter het plan
staat en dit het liefst ook zo snel mogelijk gerealiseerd ziet. Het gaat om 12 woningen.

VERSLAG DORPSTAFEL




Verkeer en veiligheid
Er is een evaluatie geweest van het effect van de aangelegde verkeersmaatregelen
aan de St Jozefstraat. De conclusie is dat het effect nog te beperkt is. De werkgroep
verkeer gaat binnenkort onder andere hierover in gesprek met de gemeente.
Daarnaast nog een oproep vanuit de werkgroep verkeer aan de leden van de
dorpstafel, heb je wensen/klachten of anderszins mbt verkeer neem dan contact op
met de leden van de werkgroep. Die zitten regelmatig met de leden van de werkgroep
aan tafel.
Vanuit de werkgroep wandelpaden is geen aanmelding meer geweest voor een kraam
op de jaarmarkt in mei.

12. Bepalen volgende tafel datum
Ageeth neemt contact op met Melissa voor een datum

13. Rondvraag:
- Door het bestuur van de dorpstafel wordt de oproep gedaan om nieuwe initiatieven waarvoor
een beroep op het kernbudget wenselijk is eerst even aan het bestuur te melden. Dat
voorkomt verwarring.
- Oproep om liever geen papieren snippers en papieren confetti te gebruiken met de
carnavalsoptocht. Dat is bijna niet op te ruimen en niet goed voor het milieu.. Dat blijf je het
hele jaar zien, ook in privé tuinen.
- Het initiatief om de ijsbaan te vullen met water vanuit de waterput bij de voetbal blijkt niet
haalbaar. Dat initiatief gaat over.

Nr
1
2
3
4
5
6

Uitnodigen kinderen voor de zomer voor vervolggesprek met
de wethouder over de speeltuin
Contact opnemen met Paul Wiegel en leden dorpstafel
Langeweg voor toelichting van de pilot subsidie verenigingen
Afstemmen vullen welkomstpakketje
Afstemmen vervolg project AED
Gesprek Emmanuel Parochie mbt begraafplaats en
ondersteuning rouwdiensten
Afstemmen datum volgende dorpstafel

Edwin
Tineke
Barbara/ Tineke
Edwin
Ageeth/ Ronald
Ageeth/Melissa

