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1. Opening 19:30
De voorzitter opent de bijeenkomst.
2. Vorige vergadering
- Verslaglegging: afgesproken wordt om het verslag wat minder summier te maken; bestuur zorgt
hier tijdelijk voor (actiepunt)
- Centrum: wethouder Brummans deelt mede, dat het tijdelijk parkeren en Dok13 extra aandacht
krijgen van de gemeente (actiepunt)
- Woonbeleid: Er wordt kort terug gekeken naar de vorige bijeenkomst. Is er actie nodig? Er wordt
aandacht gevraagd voor beschermd wonen. Dit is een belangrijk aspect van het toekomstige
woonbeleid en wordt hierin meegenomen (actiepunt). Toine Tak geeft aan dat een pand in de
Stationsstraat hier mogelijk voor in aanmerking komt.
De voorzitter maakt vermelding van de toevoeging van een 80-tal nieuwe huurwoningen in de wijk
Bosselaar Zuid. Ook wordt er een compliment gemaakt voor Rinus van Eck. Hij heeft de afgelopen
jaar inzet getoond om dit mede mogelijk te maken.
De Westhoek gaat vernieuwen. Er wordt een deel gerenoveerd en een deel nieuwbouw zal er komen.
Hierdoor komen er ter plaatse meer wooneenheden.
Een van de aanwezige vraagt aandacht voor een ALS centrum in Zevenbergen. Advies van de
voorzitter is om te verenigen en vanuit daar de mogelijkheden te gaan onderzoeken. Nu wordt het nog
op individueel niveau aangepakt.
3. Presentaties
Speelplekkenbeleid Zevenbergen: door Bert Voeten, adviseur gemeente Moerdijk
Voor presentatie: zie separate bijlage.
Algemeen: er vindt vooraf steeds uitgebreide inspraak plaats. Voor de communicatie is het lastig, dat
Zevenbergen geen lokaal krantje heeft. Tip is om scholen hier nog meer bij te betrekken (actiepunt).
Na realisatie van de speelplekken vindt geen evaluatie plaats. Uitvoering in de planning gedurende
2019 en 2020.
Bosselaar-Zuid: speelplek bij de school is vooral bedoeld voor kinderen tot 6 jaar. Voor oudere
kinderen ontbreekt goede voorziening. Wellicht kan braakliggende terrein (eigendom ontwikkelaar)
tijdelijk gebruikt worden; dit wordt nagegaan. (actiepunt). Plek bij school is bovendien gevaarlijk
vanwege combinatie met auto/fietsverkeer. Afgesproken wordt om hier een verkeersdeskundige naar
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te laten kijken (actiepunt). Petra Wevers bespreekt dit ook nog met de directeur van de school
(actiepunt).
Voetbalkooi: op basis van inspraakronde is locatiekeuze nu definitief; gekozen is voor koppeling met
bestaande speelplek/basketbalveld en dit wordt nu verder uitgewerkt. Er wordt een oproep gedaan om
de direct betrokkenen rondom de nieuwe locatie meer te betrekken en te blijven betrekken.
Toekomst sporthal: door Tim Dierckx projectleider gemeente Moerdijk
Voor presentatie: zie separate bijlage
Het startdocument is door de raad vastgesteld en er zullen 3 scenario’s worden uitgewerkt. Het
gebouw dateert uit 1975 en is gedateerd dit vormt de aanleiding van dit project met name omdat de
gemeente wettelijk verplicht is over goede gymaccommodaties te beschikken en dit in de nabije
toekomst onder druk komt. Gemeente is geen eigenaar van sporthal. Eigenaar kan vanuit exploitatie
sporthal geen forse investeringen doen, in recente verleden heeft gemeente reeds financiële bijdragen
geleverd aan noodzakelijke inversteringen. Planning is er op gericht om scenario’s eind 2020 gereed
te hebben voor keuze gemeenteraad. Hotel-cafe-restaurant blijft ongeacht scenariokeuze gewoon.
Opmerkingen tafel voor het vervolgproces: combi met zwembad op locatie ijsbaan, let op toets
bestemmingsplan, Prinsenbeek is mooi voorbeeld. De tafel wordt als klankbord in elk geval betrokken
bij het vervolgproces en men kan zich hiervoor aanmelden (actiepunt). Ook is de tafel opgenomen in
het startdocument als belanghebbende partij.
De gemeente heeft de wettelijke verplichting om te voorzien in goede sportvoorzieningen. Advies is
(en zo is het ook gepland) om zoveel mogelijk verenigingen te betrekken in het proces. Dit om een zo
goed mogelijk eindproduct te krijgen wat aansluit bij een brede behoefte.
Vanuit de zaal wordt er gevraagd of dit document zich enkel richt op de Borgh of ook op andere
locatie. De heer Dierckx geeft aan dat alle accommodaties meegenomen worden.
3. Rondvraag
Bart Schuijt vraagt de aandacht voor de verenigingensocïeteit en een bijdrage van de tafel hiervoor.
Afgesproken wordt om de volgende tafel dit nader te bespreken door middel van presentatie. Op basis
hiervan kan de tafel dan een weloverwogen besluit nemen (actiepunt).
Gevraagd wordt naar de actielijst uit het gebiedsplan. Het gebiedsplan Zevenbergen en de
bijbehorende actielijst zullen worden geactualiseerd (actiepunt)
4. Sluiting met aansluitend een drankje
Volgende tafel datum: 24 september Trefpunt

Actielijst
Nr
20190416-01
20190416-02
20190618-01
20190618-02
20190618-03

Actiepunt
Aanmelden ambassadeurs WBO
Aanmelden nieuwe bestuursleden
Uitgebreidere verslaglegging
Centrum: Dok 13 en tijdelijk parkeren
Nagaan mogelijkheid tijdelijke speelplek Bosselaar-Zuid

Wie
Allen
Allen
Bestuur
Gemeente
Gemeente
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20190618-04
20190618-05
20190618-06
20190618-07
20190618-07

Nadere verkeerskundige check speelplek bij Neerhofschool
Aankaarten gevaarlijke situatie bij directeur Neerhofschool
Aanmelden voor werkgroep sporthal
Nadere toelichting verenigingensociëteit
Actualisatie gebiedsplan

Gemeente
Petra Wevers
Allen
Bart Schuijt
Gemeente

