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

Dorpstafel Standdaarbuiten
De Standaert
25 juni 2019
19:30 - 22:00 uur
Peter Dingenouts
30 aanwezigen

1.

Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, met dien verstande dat punt “Ontwikkelingen in het
gebiedsgericht werken” naar voren wordt gehaald.

2.

Ontwikkelingen in het gebiedsgericht werken i.r.t. rol gebiedscoördinator
Andras Incze licht toe dat het college het werken in de dorps- en stadstafels een dusdanig
belangrijk instrument vindt, dat men bij de gemeenteraad extra geld heeft geregeld om fulltime
gebiedscoördinatoren aan te stellen. Tot op heden werd het werk gedaan door Andras en zijn
collega’s, die allen in hoofdzaak projectleider zijn en het coördinatorschap ‘erbij deden’.
Andras heeft altijd de indruk gehad dat hij wel op een adequate wijze een balans wist te
vinden tussen zijn projecten en zijn werk aan de dorpstafel Standdaarbuiten, maar
onderschrijft de keuze van het college om in te zetten op fulltime krachten. Dat betekent wel
dat hij, na 5 jaar, afscheid zal nemen als gebiedscoördinator voor Standdaarbuiten. Hij dankt
allen voor de prettige samenwerking en is in ieder geval verheugd te mogen melden dat zijn
collega Tino de Jong hem zal vervangen, in de wetenschap dat Tino ook al jaren in de
gemeente meedraait en het grondgebied goed kent. Tino stelt zichzelf kort voor. Hij hoopt dat
hij op een waardige manier het werk van Andras voor Standdaarbuiten kan voortzetten. Peter
dankt Andras voor de goede samenwerking en Rob overhandigt Andras een present namens
de vereniging dorpstafel.

3.

Verslag vorige vergadering (29 januari 2019)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt nagelopen:
20180220-04: Agenderen ‘dorpsavond Standdaarbuiten’
20180828-06:

Notitie OMWV luchtkwaliteit A17
Deze notitie is per mail verspreid en leidt niet tot nadere vragen. Actie kan
van de lijst.

20180828-07:

Beleggen avond omtrent uitwerking en proces De Wieken
Aanwezigen bij de extra avond die hierover is gehouden in De Standaert
lichten toe dat deze avond wel duidelijkheid bood over de reikwijdte en
inhoud van dit project. Helaas is het sindsdien weer stil gebleven. Inmiddels
heeft Bert Voeten de volgende planning met de dorpstafel gedeeld:
- Grondwerkzaamheden week 36-37-38
- Inzaaien berm Molendijk met kruidenrijk mengsel – week 38
- Drainage - week 37
- Verhardingen - week 38-39
- Speeltoestellen - week 39-40
- Beplantingen - week 45-46 (onder voorbehoud dat beplantingen al
beschikbaar zijn)
Zaak is nu dat de tafel Bert Voeten gaat houden aan deze planning. Het
actiepunt blijft staan om dit te kunnen monitoren.

20190129-01

Aanreiken statistieken BuitenBeter-app meldingen
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Statistieken omtrent de meldingen wordt getoond. Andras licht toe dat in de
blauwe balken goed is te zien dat in de periode juli-november de
afhandelingstermijn van meldingen veel te lang was, wat te maken had met
de overgang van technisch systeem. Inmiddels zijn de afhandeltermijnen
weer wat ze moeten zijn. Naar aanleiding van de eerdere constatering dat
men meldingen soms op afgehandeld zette, in die gevallen dat een melding
doorgeleid wordt aan derden, constateren aanwezigen een verbetering.

20190129-02:

Creativiteit aanwenden tot mogelijkheid wateraansluiting De Wieken
Deze investering wordt door de gemeente te prijzig geacht. Andras kan
onderschrijven vanuit een recente realisatie van zo’n aansluiting in Moerdijk,
dat de kosten circa € 10.000 bedragen (wateraansluiting met watermeter,
elektra-aansluiting met tracer om waterleiding op warmte te houden, put
slaan) terwijl de kosten van een incidentele standpijp direct vanuit Brabant
Water € 75 per keer bedraagt. Wel is het gewenst dat Brabant Water snel
schakelt op het moment dat de standpijpaansluiting wordt verlangd. Actie
kan van de lijst.

20190129-03:

Kaart met locatie verworven grond door Van Krimpen
Kaart is ter beschikking gesteld door Ruud van Buggenum. Kan van de lijst.

20190129-04:

Aankaarten situatie kerktuin met organisatie lichtjesoptocht
Adrie Kuijstermans heeft een mail uitgezet naar alle betrokkenen om hen te
complimenteren met de wijze waarop eenieder heeft gehandeld en ervoor
heeft gezorgd dat het evenement vlekkeloos is verlopen. Kan van de lijst.

20190129-05:

Doorzetten ontwerp doortrekking trottoir Molendijk-Molenstraat
Staat vandaag op de agenda.

20190129-06:

Bestuurlijke afweging over uitvoeringskosten indien ontwerp akkoord
Op het moment dat er overeenstemming is over punt 20190129-05

20190129-07:

Communicatie rondom dorpstafel verbreden
Joyce Staneke-Meuwissen geeft aan via diverse kanalen de tafel onder de
aandacht te zullen brengen, waaronder een webpagina
(standdaarbuiten.org), facebookpagina, Buurtapp next door, publicatie in
Bode en Hart&Ziel.

20190129-08:

Gemeentelijke afweging implementatie Belloo hondenpoepzakken
Andras geeft aan dat daar intern bij de gemeente over is gediscussieerd. Los
van dat die zakken her en der als zwerfvuil kunnen eindigen, is er niet het
geloof dat mensen die hun hond ergens hun behoefte laten doen, de moeite
zullen nemen om 200 meter te lopen naar de meest dichtstbijzijnde Belloozakkenhouder, vervolgens die 200 meter teruglopen om de poep op te rapen
en dan weer 200 meter naar de bak lopen om daar de zak in te deponeren.
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Deze mening wordt door aanwezigen onderschreven. Actie kan van de lijst.
20190129-09:

Agenderen evaluatie winterschoolliner
Staat vandaag op de agenda. Kan van de lijst.

20190129-10:

Agenderen situatie vrachtwagenparkeerplaats
Staat vandaag op de agenda. Kan van de lijst.

20190129-11:

Aanmelden bij RWS evaluatie proces geluidsschermen
Joyce had zich aangemeld maar is vervolgens niet benaderd. Volgens haar
was zij de enige die zich had gemeld. Kan van de lijst.

20190129-12:

Aanmelden bij werkgroep verkeer
Harry de Rond vraagt nog steeds aandacht aan eenieder voor participatie
aan de werkgroep verkeer, naast de gemeentelijk verkeerskundige (Ad
Boonman is met pensioen, Tino gaat achter de naam aan van zijn opvolger;
actie Tino), Johan Damen de wijkagent, Jos Eenhuizen en Anton Vermunt.

20190129-13:

Aanmelden bij Hans Klijn voor overname actie opfleuren kern
Staat vandaag op de agenda

4.

Mededelingen
- Vereniging dorpstafel
Rob Zoon meldt dat de gemeente middelen heeft overgemaakt. Er wordt nog wel een
afspraak gemaakt met Paul Wiegel van de gemeente om inzicht te krijgen in de te
verwachten kosten van vergaderen, in de wetenschap dat de kosten hiervan gemiddeld
hoger liggen dan bij andere kernen vanwege de hier relatief hoge opkomsten. Daarnaast
heeft de dorpsraad Standdaarbuiten haar reserves op verzoek van de gemeente
overgeheveld naar de vereniging. De volgende vergadering zal het bestuur inzicht geven in
de financiële situatie van de vereniging (actie: Rob).
- Evaluatie plaatsgevonden evenementen
Iedereen waardeert de carnavalsviering in het algemeen en lichtjesoptocht in het bijzonder
als een belangrijk evenement van het dorp. Joyce heeft zich wel geërgerd aan de confetti
rotzooi die nog maanden na dato in haar tuin opduikt. Gevoelsmatig vraagt ze zich af of we
niet toe moeten naar een situatie dat biologisch afbreekbaar strooisel wordt gehanteerd. Ze
zal hiertoe in contact treden met de stichting carnaval.
- Compliment
Kitty Heck is vanavond niet aanwezig maar Peter Dingenouts leest haar schrijven voor,
waarin ze Harry de Rond complimenteert met de fijne wijze waarop hij het onderwerp van
‘de dode hoek’ met gebruik van groot materieel onder de aandacht wist te brengen van de
kinderen van de Aventurijn. Harry is content met dit compliment.

5.

Lokaal bedrijventerrein
Namens Van Krimpen (het bedrijventerrein is in zijn totaliteit niet formeel verenigd dus is er
geen integrale vertegenwoordiging) is Ruud van Buggenum weer aanwezig. Hij deelt mede
dat hij, vanwege de aanhoudende klachten omtrent geluidsoverlast, recentelijk een
lawaaiproducerende machine in zijn bedrijf akoestisch heeft ingepakt. Mevrouw van Est deelt
mede dat deze ingreep de overlast voor haar substantieel heeft verminderd. Peter spreekt
van een geweldig resultaat. Andras complimenteert Ruud met deze geste, in de wetenschap
dat men dit uit vergunningstechnisch oogpunt niet hoefde te doen. Daarnaast constateert hij
ook dat de onderlinge omgang en communicatie tussen partijen aanzienlijk is verbetert. Mooi
om te zien en mee te maken!
Omtrent de uitbreidingswens van Van Krimpen licht Ruud nog toe dat hij daarover met de
gemeente in conclaaf is, maar daar gegeven de status eigenlijk nog niets over kan aangeven.
Op het moment dat dat verandert, zal hij dit aan de tafel melden. Tenslotte wordt Ruud door
aanwezigen verzocht om de bestuurder van de trekker van het bedrijf wat rustiger te laten
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6.

rijden in de kern. Hij zal deze boodschap overbrengen (actie: Ruud).
Locatie speelgelegenheden Standdaarbuiten
Joyce vraagt zich af waar er in Standdaarbuiten speelplekken worden gepositioneerd. Andras
weet te melden dat Bert Voeten bij de uitvoering van zijn beleid kernen oppakt op volgorde
van de leeftijd van de toestellen die er staan, en Standdaarbuiten helaas de eer heeft om de
kern te zijn met de relatief jongste speeltoestellen. Cees Heck geeft aan dat de basisschool in
ieder geval bezig is om de mogelijkheden te bezien om hun schoolplein te vergroenen.
Afgesproken wordt dat Joyce samen met Tino en Harry de koppen bijeen steekt, om tot een
opzet te komen van een visie namens het dorp hierop (actie: Tino, Joyce, Harry).

7.

Evaluatie winterschoolliner
De afgelopen winterperiode hebben 13 kinderen uit Standdaarbuiten structureel gebruik
gemaakt van de winterschoolliner naar het Markland College. Dat is natuurlijk weinig, dus wil
men dat de pilot wordt omgezet in een vaste voorziening zal dit aantal het komende jaar
moeten vermeerderen. Joyce vindt het op zich lovenswaardig dat, gegeven dit beperkte
aantal, Arriva het nog eens wil proberen. Tino weet te melden dat er recentelijk overleg is
gevoerd tussen Markland, Arriva en de gemeente om voor komende winter de volgende
optimalisaties door te voeren:
- Er komt een promocampagne op het Markland om de voorziening bij eenieder duidelijk
onder de aandacht te brengen;
- De route wordt uitgebreid met een detour via Klundert, om zodoende de doelgroep (en
daarmee de levensvatbaarheid) van de bus te kunnen vergroten;
- Klaarblijkelijk waren de vertrektijden dusdanig dat men regelmatig bij vertrek uit school de
bus net miste, dus deze tijden wordt opnieuw bezien.

8.

Situatie vrachtwagenparkeerplaats
Coen Tolenaars vraagt aandacht voor de problematiek waar bij allerlei onbekende chauffeurs
gebruik maken van de vrachtwagenparkeerplaats en ter plekke hun behoefte doen in het
openbaar gebied. Jeroen Eikelenboom brengt in dat er op dit moment voor die chauffeurs nog
geen alternatief is. Andras weet te melden dat er een nieuw project gestart is bij de gemeente
om de haalbaarheid te onderzoeken van een grootschalig parkeerterrein ergens op/nabij het
industrieterrein Moerdijk. Totdat zo’n voorziening is gerealiseerd zal Jeroen daar niet gaan
handhaven (“Ik moet ze ergens anders heen kunnen sturen”). Er wordt opgeworpen om een
extra afvalbak ter plekke te plaatsen en een dixi. Anderen vrezen dat dit mogelijk nu juist een
aantrekkende werking kan hebben als de gemeente dit zou faciliteren. Adrie vraagt zich af
waarom het terrein niet wordt afgesloten zoals het ooit was; los even van een oplossing voor
de frietkar kun je dan wel borgen dat alleen chauffeurs uit Standdaarbuiten van deze
voorziening gebruik maken. Andras geeft aan dat e.e.a. te maken heeft met de bereidheid om
voor de voorziening te betalen. Tino gaat samen met Jeroen voor een volgende vergadering
in beeld brengen hoe dat in andere kernen is geregeld en of dat in Standdaarbuiten ook
heroverwogen zou kunnen worden (actie: Tino en Jeroen).

9.

Opfleuren kernen en kerstboomverbranding
Rob geeft aan dat Hans Klijn voorheen vanuit de dorpsraad uitvoering gaf aan het
organiseren van het vullen en het onderhouden van de bloembakken die jaarlijks in het
centrum worden geplaatst. Hiervoor kreeg de dorpsraad subsidie vanuit de gemeente. De
vraag is nu wie deze taak over zou willen nemen, omdat de dorpsraad stopt en Hans ook.
Men kan zich hiervoor melden bij Rob (actie: Allen).
Voor wat betreft zijn verzoek omtrent de organisatie van de kerstboomverbranding, bieden
dezelfde vrijwilligers als vorig jaar zich aan. Daar is Rob heel blij mee.

10.

Bijzonderheden per werkgroep

-

Thema Behouden van de kerk en levendigheid van de Markt
Adrie geeft aan dat hij verder gaat met het dossier kerk, wanneer er duidelijkheid is over
de verkoop van de ontwikkeling van het suikerentrepot. Vanwege de sterk gestegen
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bouwprijzen kan hij de ontwikkeling van het entrepot niet langer zelf ter hand nemen. Hij
is nu in overleg met een andere partij om deze ontwikkeling aan over te dragen. Deze
partij is in dat kader bezig om optimalisaties in beeld te brengen, zodat het plan
goedkoper wordt, zonder al te veel te tornen aan de kwaliteit van de beoogde invulling.
Voor wat betreft een nadere ontwikkeling van de kerk hoeft Adrie er geen geld aan te
verdienen. Dat wordt echt een prestigeproject voor hem.
-

Thema Leegstand en verpaupering in het dorp
Aanwezigen constateren dat deze titel een wat te negatieve klank heeft gekregen, nu alle
punten uit het gebiedsplan mede door inzet van de tafel zijn opgelost (school Sint
Janstraat en jongensschool Timberwolfstraat). Wel heeft men behoefte aan het in stand
houden van deze werkgroep, hetzij onder de noemer “Kwaliteit openbare ruimte”. En als
eerste punt voor dit onderwerp, heeft men behoefte aan een beschouwing over het
groenbeheer, aangezien men de hoeveelheid onkruid in de buitenruimte hekelt. Tino
herkent de klachten, want die worden ook aan andere tafels geuit. Het verbod op het
gebruik van Roundup (glysofaat) verklaart het grote verschil en dat de hete luchtbranders
de planten niet met wortel en al kunnen uitroeien. Tino zal voor de volgende keer een
gemeentelijk collega vragen om hierover een nadere toelichting te geven (actie: Tino).

-

Thema Behouden van voorzieningen in Standdaarbuiten
Door persoonlijke omstandigheden is Ineke Peters verhinderd, maar aanwezigen hebben
in de krant gelezen dat het project voorspoedig verloopt en de sluisdeuren er inmiddels
weer in hangen.

-

Thema Verkeer en veiligheid
Corné Wijnen houdt een pleidooi voor maatregelen aan de Oudendijk. De kwaliteit van
het asfalt ter plekke is slecht (3-4cm asfalt slechts) en er komt opvallend veel zwaar
verkeer komt eroverheen, waar de dijk niet op is berekend. De wens voor de plaatsing
van chicanes om de snelheid eruit te halen, zoals aan de Moerdijksestraat in
Oudenbosch, is door de gemeente niet gehonoreerd omdat daar het profiel van de weg te
smal voor zou zijn. Andras licht toe dat de recent geplaatste DSI (smileybord) de
mogelijkheid heeft om informatie te genereren inzake verkeers-intensiteiten. Een mooi
vertrekpunt om iets met deze discussie te kunnen doen is het genereren van dit soort
meetgegevens. Daarnaast lijkt het aanwezigen verstandig dat de discussie wordt
geagendeerd in de werkgroep verkeer, omdat in die werkgroep met de professionals
gesproken kan worden over wat ingrepen tegen vrachtverkeer in Fijnaart en Klundert voor
mogelijk effecten hebben gehad voor de situatie aan de Oudendijk en wat efficiënte
maatregelen kunnen zijn (actie: Harry).
Met betrekking tot de langgekoesterde wens tot een doorgetrokken vanaf de Molendijk
naar de Molenstraat, wordt het ontwerp getoond zoals dat door de werkgroep is bedacht
(zie hierboven). Het pad loopt aan de buitenzijde van de bocht van de Molendijk en
vervolgt tot aan het bestaande trottoir t.h.v. Molenstraat 28. Adrie vraagt zich af waarom
men voor de buitenbocht heeft gekozen? Harry licht toe dat er te weinig ruimte is voor een
pad in de binnenbocht. Men zou anders een damwand moeten slaan om op de hoogte te
kunnen blijven van het dijklichaam. Dat is behoorlijk kostenintensief, vandaar dat men
voor de buitenbocht heeft gekozen. Uit de discussie die volgt, komt geen eensluidend
akkoord.
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-

Tino geeft de werkgroep in overweging om nog een
keer goed na te denken over eventuele
optimalisatie(s), die de kosten zou kunnen drukken
en waardoor het college mogelijk eerder positief
zou kunnen besluiten op een uiteindelijk voorstel,
in de wetenschap dat de gemeentelijk
verkeerskundige de voorziening uit
verkeerstechnisch oogpunt niet noodzakelijk acht.
De meerwaarde voor het dorp zit hem met name in
de mogelijkheid die het pad kan bieden om een
volledig rondje dorp te kunnen lopen. De Wieken is
hierbij niet echt een alternatief i.v.m. de trappen en
het feit dat honden daar minder prettig kunnen
rondsnuffelen. Wanneer de werkgroep de casus
weer heeft behandeld kan deze terugkomen aan
de tafel ter finale advisering (actie: Harry).

-

Thema Sociale verbindingen
Inge vertelt dat het laatste wapenfeit van de werkgroep de organisatie van de avond over
zorg en wonen betrof. Ze heeft veel positieve reacties gehad op die avond, ondanks dat
deze niet massaal was bezocht. In september komt de werkgroep weer bijeen om dan te
spreken over de mogelijkheden tot een overkoepelende activiteitenkalender voor
Standdaarbuiten. Joyce zal hierbij als chef du communication van de dorpstafel worden
uitgenodigd.
Dewi van Oers licht het initiatief ONS Moerdijk toe (www.ons-moerdijk.nl). Dit betreft een
portaal naar alle welzijnsdiensten en -activiteiten in de gemeente Moerdijk. In dat kader
vraagt zij waar de mensen eventueel behoefte aan zouden hebben. Afgesproken wordt
dat de volgende vergadering er 15 minuten spreektijd wordt gereserveerd voor een
nadere toelichting over dit fenomeen (actie: Dewi). Een aanwezige heer vraagt aandacht
voor het feit dat veel ouderen niet zo digitaal behept zijn. Laat die mensen niet in de kou
staan en bied op zijn minst ook een telefoonnummer aan. Dewi geeft aan dat ONS
Moerdijk ook een nummer heeft en zal dit nog kenbaar maken (dit betreft het nummer:
0168-331888).
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11.

Afsluiting
- Bepalen datum en voorzitter volgende dorpstafel
De volgende zittingsdatum wordt gepland op 22 oktober 2019 om 19.30 uur. Wegens
goede verdiensten wordt Peter Dingenouts als dagvoorzitter geprolongeerd.
-

12.

Evaluatie en rondvraag
- Harry constateert dat mensen die een brief naar de gemeente sturen, soms geen
enkele vorm van reactie krijgen, zelfs na lang wachten. Andras antwoordt dat het anno
2019 echt niet kan dat brieven lang onbeantwoord blijven. Er is nog voldoende
missiewerk te verrichten onder de collega’s wat betreft het ‘gebiedsgericht werken’.
Op het moment dat aanwezigen aan de tafel concluderen dat er geen sprake is van
incidenten maar van een structureel probleem, kan dat aan de dorpstafel worden
geagendeerd.
- Harry apprecieert het feit dat de DSI (smiley-bord) in zijn straat is gehangen, maar zou
het op prijs stellen dat hij als voorzitter van de werkgroep verkeer op de hoogte wordt
gesteld van verkeerstechnische maatregelen in het dorp (actie: Tino).
- De tafel zou graag inzicht verkrijgen in de planning van de beheersafdeling van de
gemeente inzake reconstructies van wegen. Tino zal dit voor Standdaarbuiten
navragen (actie: Tino).
- Een dame zou graag een garagesale willen organiseren en vraagt naar mensen die
ervaring hebben met zoiets, om haar te helpen. Aanwezigen noemen de naam Jacco
Zanting. Adrie heeft zijn nummer en zal helpen de twee met elkaar in contact te
brengen.

Actielijst
Nr

Actiepunt

Wie

20180220-04
20180828-07

Agenderen ‘dorpsavond Standdaarbuiten’
Planning uitvoering de Wieken monitoren

Tino de Jong
Allen

20190129-05

Ontwerp doortrekking pad Molendijk-Molenstraat heroverwegen in werkgroep

Harry de Rond

20190129-06

Bestuurlijke afweging over uitvoeringskosten indien ontwerp akkoord

Opvolger Ad Boonman

20190129-13

Aanmelden bij Hans Klijn voor overname actie opfleuren kern

Allen

20190625-01

Inzicht financiële situatie vereniging dorpstafel

Rob Zoon

20190625-02

Nagaan opvolger Ad Boonman in werkgroep verkeer

Tino de Jong

20190625-03

Bestuurder trekker Van Krimpen vermanen tot rustig rijden

Ruud van Buggenum

20190625-04

Visie dorp op toekomst speelplekken Standdaarbuiten

Tino, Joyce & Harry

20190625-05

Inzicht in (on)mogelijkheden afsluitbaarheid vrachtwagenparkeerplaats

Tino & Jeroen Eikelenb.

20190625-06

Toelichting groenbeheer gemeente arrangeren

Tino de Jong

20190625-07
20190625-08

Toelichting over ONS Moerdijk
Agenderen verkeerssituatie Oudendijk in werkgroep verkeer

Dewi van Oers
Harry de Rond

20190625-09

Verkeersmaatregelen in Stdb: licht Harry in

Tino de Jong

20190625-10

Overzicht reconstructiewerkzaamheden de komende jaren in Standdaarbuiten

Tino de Jong

www.standdaarbuiten.org
dorpstafel@standdaarbuiten.org
www.facebook.com/dorpstafelstanddaarbuiten
https://www.moerdijk.nl/Standdaarbuiten/Dorpstafel-Standdaarbuiten.html

telefoonnummer gemeente Moerdijk: 14 0168

