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

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

1. Opening:
Ageeth heet iedereen van harte welkom..
2. Vaststellen agenda & verslag vorige vergadering
Akkoord. En het verslag van 11 april jl wordt vastgesteld.
3. Pilot subsidie verenigingen binnen Noordhoek
Paul Wiegel wil hier volgende keer zelf voor aanschuiven.
4. Speeltuin/speeltuinbeleid
-Noordhoek staat op 2022 voor vernieuwing speeltoestellen. Er wordt een deel van het budget
alvast naar voren geschoven zodat er wel een speeltoestel vernieuwd kan worden. Elk
initiatief vanuit het dorp wordt omarmt.
-Petra Wevers ( van krachtig buiten) schuift aan om wat te vertellen over natuur
speeltuinen/Groen spelen. Project van Petra “ Toltuin” in Roosendaal.
Petra kent het speelruimtebeleid van de gemeente inhoudelijk. Zij geeft aan dat er een
subsidie vanuit de provincie mogelijk is om het openbare schoolplein te vergroenen met een
max van € 40.000. Denk ook aan het vitaliteitsfonds van het Havenbedrijf. Voorbeeld voor een
natuurspeeltuin: Op het eiland 10 gemeenten welke o.a. vanuit Willemstad met de waterbus
bereikbaar is. Meester Bart trekt dit project. De vraag vanuit de dorpstafel is om Bart, Danny
Dingemans en Petra met elkaar in contact brengen. Actie: Ageeth.
Edwin kaart nogmaals aan dat burgerinitiatieven omarmt worden. Nelleke Tolenaars ( oud
collega bij de gemeente) heeft een kaart per kern gemaakt welke speelplekken informeel zijn.
Veel groen, geen honden, niet gemaaid etc.
5. IKC ( Integraal Kind Centrum)
• Bespreken van de functionaliteiten (zie document) Uitwerking wensen dorpstafel door
Woonkwartier.
• Wie gaat van de dorpstafel mee naar bezichtiging van de Blokhut in Helwijk op 2 juli a.s. Om
19.30 uur duurt max 1,5 uur.
6. AED Apparaten
dekking in Noordhoek is afdoende. Hiervoor geldt dus de bijdrage niet.
7. Concrete invulling en Financiering dorpsavond 10 september 2019
Tineke licht toe waarom zij voor onderstaande 3 punten gekozen hebben:
• Waar staan we? Kort een intro filmpje over Noordhoek / realisatie van. Oproep wie er foto /
film materiaal heeft. De gemeente zet het filmpje dan in elkaar samen met wat tekst.
Aanleveringstermijn. Zo snel als mogelijk. De webmaster van Moerdijk is begin juli terug van
vakantie.
• ‘d Oude School en IKC : Aanleiding samenvoeging + met stellingen eens / oneens bordjes
gebruiken. Actie: Allen! Stuur ja/nee te beantwoorden stelling ideeën / vragen naar Ageeth
( Moerdijk dorp, Jos Schalk wordt hiervoor gevraagd door Tineke)
• woningbouw: gemeente heeft akkoord over bouwplan. Bestemmingsplan moet gemaakt
worden daarna volgt inspraak proces etc. Stand van zaken nu: er was een afwijking in het
vorige bestemmingsplan welke niet correct was. Deze moest aangepast worden.
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Ageeth zal Ad Kuijpers (contactpersoon voor thema Wonen) vragen om contact op te nemen
met Kees Koppens en te vragen:
o om op de Dorpsavond het plan van de woningbouw op zijn perceel te presenteren
o of hij voor die datum (10 september) volgens procedure bewoners heeft
betrokken/geïnformeerd. Anders vervalt het onderwerp ‘wonen’ voor de Dorpsavond
o of hij de jongeren wil (laten) informeren en op de hoogte wil blijven houden over de
vorderingen, tijdspad e.d.
( Als woningbouw vervalt dan wordt het plannen voor Noordhoek vanuit alle partners:
woonkwartier, surplus, politie, gemeente)

Actie
Dorpsavond:
1
2
3
4
5

Jos Schalk wordt gevraagd om wat over MFA De Ankerkuil in
Moerdijk te vertellen
Ageeth verzameld foto/film materiaal. Melissa maakt daarna
een afspraak met de webmaster Rob van Gool
contact opnemen met Kees Koppens m.b.t. contact jongeren
+ omwonende vóór 10 sept a.s.
Ruimte dorpsavond het Café regelen i.p.v. ruimte Oude
School
Stellingen / vragen voor dorpsavond naar Ageeth sturen

Tineke
Ageeth/Melissa
Ad Kuijpers
Melissa
Allen

8. Rondje actualiteiten / bijzonderheden:
• Thema Sociale samenhang (zorg voor elkaar) Merle licht toe dat huis van de Wijk 3x inloop
momenten heeft gehad maar hier nu geen animo voor is. De partners weten elkaar nu wel te
vinden. Merle sluit aan bij het IKC.
• Thema Wonen
• Thema Verkeer & veiligheid Paul licht toe: er zijn 1,5- 2wkn geleden snelheidsmeters
geplaatst. Uitkomsten volgen binnenkort. De inrichting van de weg roept nog wel wat vragen
op.
• Thema wandelpaden. Ronald licht toe: meer dan 250 handtekeningen! >18jaar. 1 juli gaat de
werkgroep samen zitten voor de verdere uitwerking/ concreter maken waar de paden. Advies:
neem contact op met het cluster verkeer van de gemeente. ( Ad Boonman is met pensioen) Er
is een banner gemaakt met de kaart van Noordhoek. Deze wordt op de vergader locatie (
D’Ouwe school ) neergezet.edw
9. Bepalen volgende tafel datum
Ageeth neemt contact op met Melissa voor een datum.
10. Rondvraag:
•Nicoline: Pilot schoolbus zou niet afdoende zijn...? Volgend jaar gaat deze pilot ook weer
lopen en daarbij wordt gekeken naar de schooltijden en vakanties etc.
•Voorrang voor inwoners naar een andere woning in Noordhoek mogelijk? Nee in principe
niet. In Helwijk is een pilot geweest dat inwoners eerder geïnformeerd zijn geweest. De
gemeente kan via een verordening een uitzondering maken. Maar dit kan niet zo maar. In de
wetgeving staat dat je eigen inwoners niet mag voortrekken. Wel kunnen we de volgende
Dorpstafel met elkaar nadenken hoe we met elkaar kunnen omgaan met nieuwe bewoners uit
andere woonplaatsen die overlast veroorzaken. Wordt geagendeerd voor de volgende
Dorpstafel.
•Merle: ONS Moerdijk: nieuw initiatief, folders liggen klaar.
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•Paul: vrachtwagens door het dorp doordat ze de plateos willen mijden die recent op de
Vlietweg zijn aangebracht.

Nr
1
2
3
4
5

6
7

Laszlo Boomaars ( S&W) een volgende tafel uitnodigen
pilot subsidie verenigingen. Hiervoor een informatieavond
organiseren (oktober)
Onderhoud begraafplaats standaard op agenda zetten.
John van Dijk wordt contact mee opgenomen mbt financiering
begraafplaats
opmerking van zwerfafval langs de fietsroute tussen
Zevenbergen - Noordhoek -Klundert. Contact opnemen met
Markland College hierover.
Een volgende dorpstafel op de agenda: huurwoningen
( voorwaarden/ wet & regelgeving)
Afstemmen datum volgende dorpstafel

Ageeth/Melissa
Edwin/Melissa
Melissa
Ageeth
Ageeth

Melissa/ Toine Tak
Ageeth/Melissa

