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Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
De Zevensprong
29 mei 2019
19:30 - 21:30 uur
Albert van Loon
Leden van de Dorpstafel Zevenbergschen Hoek

Nico Rijven (Surplus), Ferdinand van den Oever (Havenbedrijf Moerdijk), Desiree Brummans
(wethouder gemeente Moerdijk), Peter Soeters (toezichthouder havenveiligheid en ondermijning) Tino
de Jong (gebiedscoordinator)

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter, Albert van Loon, heet iedereen welkom en in het bijzonder wethouder
Brummans. Er zijn een paar afmeldingen.
2. Vaststelling verslag.
Diana Assman verzoekt het verslag aan te passen om de bijdrage € 125,00 structureel te
mogen ontvangen voor de jaarlijkse opschoondag. Dit komt inhoudelijk volgende keer in de
vergadering en er gaat over gestemd worden conform de nieuwe voorwaarden toewijzing
gelden. Diana zal een verzoek op schrift stellen. Het verslag is verder akkoord en de
actiepunten worden geactualiseerd.
3. Mededelingen
- Op de rondgestuurde ‘voorwaarden toewijzing gelden’ is van de leden geen reactie
gekomen. De dorpstafel is akkoord met de voorwaarden; zoals afgesproken. Daarmee
zijn deze vanaf heden akkoord, zoals afgesproken.
- Albert deelt mee dat er een brief ontvangen is van de dorpsraad. Zij gaan zich opheffen
en de gelden van circa € 14.000,00 zullen overgeheveld worden naar de vereniging van
de dorpstafel. De dorpstafel is hier erg blij mee en zal nog een woord van dank richten
aan het voormalig bestuur van de dorpsraad.
- Tino geeft een korte toelichting op de doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken.
Een onderdeel van de doorontwikkeling is het actualiseren van (een aantal van) de
gebiedsplannen. Dit wordt gecoördineerd vanuit de gemeente. Bedoeling is om in het
najaar 2019 aan de slag te gaan daarmee. De dorpstafel wil graag dat het gebiedsplan
Zevenbergschen Hoek geactualiseerd en gemoderniseerd wordt. Dit biedt een kans om
meer te werken op een langer termijn visie op de leefbaarheidsvraagstukken voor het
dorp. Daarnaast is de wens om het dynamischer te maken zodat ingespeeld kan worden
op veranderende omstandigheden
- Nico vermeldt over OnS Moerdijk dat nu eindelijk alle informatie over welzijnsdiensten en
-activiteiten op 1 website staan. Binnenkort wordt in overleg met de projectleider van OnS
Moerdijk nog ge-update. Op de vraag of de dorpstafel nog input moet leveren, wordt
geantwoord dat dit voorlopig nog niet nodig is..
- Ferdinand geeft aan dat op 12 juni weer een omgevingstafel gepland staat. Hij doet een
oproep voor een continue vertegenwoordiging vanuit de dorpstafel. Het is belangrijk dat
de vertegenwoordigers beide tafels kunnen bijwonen. Albert zal in ieder geval
aanschuiven. De dorpstafel gaat intern op zoek naar permanente vertegenwoordiging
aan de omgevingstafel.
- Daarnaast geeft Ferdinand een toelichting op de uitspraak van de Raad van State van
vandaag. Het PAS (Programma Aanpak Stikstof) mag niet als basis gebruikt worden voor
de toekomstige activiteiten. Het voldoet niet aan de Europese Habitatrichtlijn. Inmiddels is
provincie bezig om te komen tot een nieuw voorstel op grond waarvan het plan wel door
de Raad van State goedgekeurd zou kunnen worden. De realisatie van LPM laat hierdoor
nog even op zich wachten.
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- Hans van Brenkelen verteld over de voorbereiding van het 75 jaar bevrijdingsfeest.
Voorbereidingen zijn al volop gestart. Vanuit het organiserend comité zal ter
ondersteuning van de activiteiten een verzoek gedaan worden aan de vereniging
dorpstafel voor een bijdrage van € 1.500,00. Dit komt volgende keer terug voor
instemming conform de nieuwe voorwaarden toewijzing gelden.
- Peter Soeters geeft een bondige toelichting op het fenomeen ondermijning: de
vermenging van de onderwereld en bovenwereld. Het richt op de volgende zaken:
activiteiten in de woonwijken, (landbouw-)schuren of bedrijfscomplexen, zogenaamde
witwaspraktijken en de mensenhandel. Peter geeft een aantal voorbeelden waar men
alert op kan zijn. Als men een situatie verdacht vindt, dan kan men bij spoed 112 bellen,
bij geen spoed 0900-8844. Melden kan ook anoniem bij het meldpunt Meld Misdaad
Anoniem, 0800-7000 of men kan ook contact opnemen met de wijkagent of de gemeente.
In verband met andere verplichtingen verlaat Peter na zijn toelichting de bijeenkomst. De
dorpstafel vraag hoe men de bewoners deze zelfde informatie gaat verstrekken. De
gemeente zal hiervoor nog een (uitvoerings-)plan opstellen. Hierover zal worden
gecommuniceerd naar de inwoners.
4. Organisatorische zaken:
- Mett wordt het programma om informatie en berichten tussen tafelaars en over de tafel uit te
wisselen. Petra Schets en Diana merken op dat zij nog problemen ondervinden bij Mett. Men kan
contact opnemen met Melissa Albouyaoui-Buijs om problemen te verhelpen. Vanaf nu is Mett het
communicatieprogramma voor de tafel. Er zal over een jaar geëvalueerd worden.
- Updaten gebiedsplan Zevenbergschen Hoek: is reeds besproken.
5. Werkgroep Leefomgeving
Wethouder Brummans maakt van de gelegenheid gebruik om de stand van zaken toe te
lichten op de woningbouwplannen op drie locaties:
 Voor locatie Sporenbergstraat ligt er een goed programma. In maart dit jaar is er nog
een enquête gehouden over de woonwensen. Het projectplan zal aangeboden worden
aan de raad in augustus, waarna bij na akkoord van de raad gestart kan worden met
de procedures;
 De Driehoefijzerstraat zit in een finaal onderhandelingstraject. Als de ontwikkelaar
Hazenberg op het voorstel van de gemeente positief reageert, kan men gaan starten
met de verkoop. Hopelijk nog tijdens de zomerperiode. Het worden overigens
koopwoningen in de goedkopere klasse;
 De ontwikkeling van de plannen voor de Frisostraat baart zorgen. Als gemeente en
Woonkwartier er met de huidige ontwikkelende partij niet uitkomen, zal er een ander
traject ingezet worden; bijvoorbeeld een tender. Hans Broere oppert het idee dat als er
niet ontwikkeld wordt op korte termijn om het terrein in te richten als tijdelijke
parkeervoorzieningen. Dit idee zal teruggekoppeld worden met de ambtelijk
projectleider.
Het is de bedoeling om in het najaar de inwoners van Zevenbergschen Hoek bij te praten
en nader te informeren. Een datum kan nu nog niet geprikt worden, maar hier komt snel
duidelijk over. Met de dorpstafel wordt afgesproken dat zij geïnformeerd worden zodra er
duidelijkheid is. In gezamenlijkheid, dorpstafel samen met de gemeente, zal een avond
worden voorbereid en georganiseerd waarbij de woningbouwplannen voor
Zevenbergschen Hoek het centrale thema is.
Na bespreking van dit onderwerp verlaat wethouder Brummans de bijeenkomst.
Tino geeft een korte toelichting op de informatiebijeenkomst over de multifunctionele
accommodatie op 17 april 2019. Er zal van deze avond nog een verslag komen. Men is
bezig met de resultaten te verwerken. Een aantal tafelaars, die op die avond aanwezig
waren, vragen extra aandacht voor de positie en het belang van de verenigingen. De
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verenigingen voelen zich niet vertegenwoordigd in de stuurgroep, die geheel bestaat uit
mensen van buiten Zevenbergschen Hoek. Dit baart de dorpstafel zorgen. Zij informeren
of en op welke wijze de wensen van de verenigingen meegenomen worden in uitwerking.
Nico (lid van de stuurgroep) geeft aan dat de thema’s die die avond besproken zijn, o.a. de
rol en participatie van de verenigingen, uitgewerkt worden en daar neemt de stuurgroep
een besluit over. Dit hoeft zeker niet te betekenen dat het proces terug in de tijd gezet
wordt. Tino brengt het verzoek vanuit de tafel over aan projectleider Wendy Roelen en
zegt toe dat in de eerstvolgende dorpstafel een terugkoppeling gegeven zal worden.
AED’s: Door Petra wordt de laatste stand van zaken toegelicht. Er zijn nu 3 locaties.
Echter in de communicatie richting de betrokkenen is er volgens hen iets wat niet goed
gaat. Men krijgt brieven van de gemeente over het installeren, verzekeren en aansluiten.
Dit heeft irritatie opgewekt bij de mensen die een AED willen laten plaatsen. Tino neemt dit
op met de collega die dit coördineert. De inhoud kan wellicht juist zijn, maar volgens de
tafel verdient dit extra duidelijkheid en communicatie. Voorlopig geen actie, behalve dat
Petra en Hans Broere het terugkoppelen aan de betrokken inwoners.
Inge Bakelaar geeft een terugkoppeling op de enquête die gehouden is voor plaatsing van
het speeltoestel dat de firma Kroeze ter beschikking heeft gesteld bij oplevering van de
Hoofdstraat. Er is door 56% van degene die via facebook een reactie hebben gegeven
gekozen voor de speeltuin bij de Vang. De resultaten worden teruggekoppeld aan de
gemeente en Kroeze, dan zal er actie worden ondernomen voor het plaatsen met daarbij
wat publiciteit.
6. Werkgroep Duurzaamheid
Op 24 april is er een bijeenkomst geweest over het project windmolens A16. Hans van
Brenkelen en Antoine Broere geven een toelichting. Vanuit de aanwezigen van de
dorpstafels Langeweg, Moerdijk en Zevenbergschen Hoek wil men vertegenwoordigt zijn
in Stem. Hoe weet men nog niet. En de centrale vraag is waar wil men invloed op hebben
en hoe houdt men toezicht op de uitwerking. Er wordt gedacht over bijvoorbeeld een Raad
van Toezicht. Op 4 juni a.s. is er weer een vervolgoverleg plaats met de andere kernen
Langeweg en Moerdijk. Men vindt het belangrijk om gezamenlijk op te blijven trekken en
een Lokale Energie Agenda op te stellen. Er is duidelijk behoefte aan ondersteuning
hierbij. Op welke manier, daar zijn de werkgroepen nog niet aan uit. Wel is er een
mogelijkheid om vanuit de provincie hier geld voor te krijgen. Daarnaast heeft de provincie
aangeboden om middelen ter beschikking te stellen om een secretaris aan te stellen die
de werkgroepen administratief kan ondersteunen. Er zijn nog veel zaken te regelen, tijd
gaat bovendien dringen als men niet tijdig een voorstel voor een LEA heeft.
7. Werkgroep Verkeer
Inge geeft terugkoppeling enquête Olavstraat. Men heeft de inwoners een het Nonnenpad,
Olavstraat en Kerkpad geënquêteerd. Er zijn in totaal 14 reacties ontvangen. Het levert
nog geen eenduidig beeld op. De reacties worden op 12 juni met de gemeente besproken.
Hans Broere geeft aan dat 13 mei met familie Deijkers overleg is geweest over de
wegversmallingen. Er zal eerst gekeken worden of er inderdaad zoveel overlast/verkeer is.
Dit wordt met Martijn van Galen van de gemeente verder gecoördineerd. Michelle Verweij
wil graag hierin deelnemen. Zij heeft ook in het verleden met Martijn van Galen contact
gehad.
8. Rondvraag /Sluiting 22.00 uur
De geplande vergadering van 31 juli wordt verplaatst naar 21 augustus.
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Albert vraagt wie er in verband met het overzetten van de gelden van de dorpsraad naar de
vereniging, wie zitting willen nemen in de kascommissie; Hans van Brenkelen en Petra Schets gaan
dit doen.
Actielijst
Nr
Actiepunt
20161214-04 / Onderzoek problematiek standsplaats visboer /
20190529-01 markt

Wie
Tino de Jong

Status
Wordt nu Hoofdstraat
gereed is opnieuw
bekeken

Karen van den
Ouweland /
Tino de Jong
Barry Oudhuis /
Tino de Jong

Er is nu een tijdelijke
voorziening geplaatst.

20170329-01

Bushalte Driehoefijzerstraat: aanpak situatie

20170329-02

Proces ‘Wonen met gemak”

20170510-03
20190529-02
20170510-04

Ontwikkeling Plein 1940 / Onderzoek idee tijdelijke Woonkwartier /
inrichting als parkeerplaats
Tim Dierckx
Vervolg participatie onderzoek voorzieningen HSL Ewald Korevaar

Doorlopend /
01-07-2019
Doorlopend

20180516-01

Werkzaamheden Hoofdstraat

Tino de Jong

Afgewerkt

20180516-02

Overleg problematiek sluipverkeer

Tino de Jong /
Antoine Broere

Afgewerkt

20180905-02

Bijeenkomst werkgroep LEA

Piet Hermus
Derk Heuting

/ Afgewerkt

20190130-01

Enquête ontwikkeling locatie Sporenbergstraat

Tino de Jong

Afgewerkt

20190130-04

Informatieve flyer dorpstafel (moment van
verspreiden is gekoppeld aan informatieavond
woningbouwplannen)
Banner zwerfafval schoonmaken en verplaatsen.
Banner is weggehaald, zal een nieuwe
aangevraagd moeten worden
Uitwerken richtlijnen besteding gelden

Inge Bakelaar /
Stefanie Kooij

4 kwartaal 2019

20190327-01

Proces / afspraken AED’s (afspraken tussen
Havenbedrijf en Gemeente)

20190529-02

Rol / Participatie verenigingen in nieuwe MFA

Tino de Jong /
3 kwartaal 2019
Ferdinand van den
Oever
e
Wendy Roelen
3 kwartaal 2019

20190529-03

Installatie AED / aandacht voor communicatie en
randvoorwaarden

20190529-04
20190529-05

20190130-05

20190130-06

e

4 kwartaal 2019 start

e

e

Diana Assman /
3 kwartaal 2019
René de Koeijer /
Tino de Jong
DB Vereniging
Afgewerkt
e

e

3 kwartaal 2019

Plaatsing speeltoestel Kroeze in de Vang

Tino de Jong /
Monique van
Ardenne
Gemeente/Kroeze

Enquête Olavstraat bespreken met wethouder
Zwiers

Inge Bakelaar /
Antoine Broere

12 juni 2019

e

3 kwartaal 2019

