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

Dorpstafel Fijnaart
De Parel
25 juni 2019
19:30 - 22:00 uur
Ton Haverkamp
Dorpstafel

1. Opening
2. Vaststellen agenda
Agenda wordt conform vastgesteld.
3. Verslag vorige dorpstafel
De voorzitter licht toe, dat het bestuur is gekozen en dat 1 juli aanstaande de vereniging officieel
bij de notaris wordt opgericht.
4. Mededelingen
De heer Fakkers is vanavond verhinderd; hij heeft emailbericht gestuurd, dat door de voorzitter
wordt voorgelezen. In reactie hierop deelt hij mede, dat de tafel positief aan de slag gaat en dat
ook knelpunten daarbij zullen worden opgepakt, zoals o.a de lediging van de prullenbakken aan
de Voorstraat en bij het vrachtwagenparkeerterrein. Het bord aan de Julianastraat is inmiddels
verwijderd. Het mailtje van Jelle van Rijn heeft dezelfde strekking.
5. Kernbudget
Na oprichting van de vereniging moet er een bankrekening worden geopend, zodat het
kernbudget ad € 5000 kan worden overgemaakt. Betreft een jaarlijkse bijdrage.
6. Acties van de diverse werkgroepen
De trekkers van de werkgroepen geven een update van de stand van zaken. Zie de separate bijlagen
per thema en het platform Mett
Onderstaand de bijzonderheden:
Werkgroep verbetering dorpstafel (Luc):
-Communicatie: binnen de tafel verloopt vooral via het platform Mett. Nadere info te vinden op
(www.gebiedsplannen.nl).
- Werkwijze: om de tafel efficiënt te laten verlopen is het nodig, dat de werkgroepen goed voorwerk
verrichten.
Blijvend actief in Fijnaar (Rob):
- Evenemententerrein: de 0-situatie wordt in beeld gebracht met inbreng van specifieke kennis Nelis
Breure en Johan Nijhoff.

Levendig Fijnaart (Ies);
- Nieuwbouw Waterwijk: gisteren (24 juni) was informatiebijeenkomst.
Planning: explosievenonderzoek gestart, najaar voorbelasting en aansluitend bouwrijp maken en
voorjaar 2020 start woningbouw.
- Overige projecten: coalitie-akkoord zet erop in om toch nog een keer te kijken naar impuls voor
centrum Fijnaart, eventueel i.c.m. supermarkt. Volgende bijeenkomst volgt toelichting door
gemeente op lopende projecten.
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Fijnaart bereikbaar (Helma);
- Contacten met gemeente lopen nu beter
- De Dreef: uitvoering start binnenkort
- Appelaarsedijk: wacht op uitslag rechtszaak aanbesteding
Oude Molen (Leandra):
Naast verkeersveiligheid ander actiepunt toegevoegd: huisvesting asielzoekers
Waterproof Fijnaart
Binnenkort volgt volgende bijeenkomst.

7. Vaststellen datum volgende dorpstafel
Gepland op 21 oktober 2019.

8. Rondvraag
 Ies: het gebiedsplan met de bijbehorende actielijst verdienen de aandacht.
Reactie: het gebiedsplan dateert alweer van enkele jaren geleden en zal worden
geactualiseerd
 Nico: vraagt aandacht voor website www.onsmoerdijk.nl

9. Sluiting, uiteen in werkgroepen
Om 22.00 uur
Actielijst algemeen
Nummer

Onderwerp

Wie

Planning

20190625-01

Toelichting lopende projecten

Gemeente

Volgende vergadering

20190625-02

Actualisatie gebiedsplan

Gemeente

2020

20190625-03

0-situatie evenemententerrein

Gemeente\N.Breure\J.
Nijhoff

Aug\sept.2019
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Werkgroepen
Fijnaart
Blijvend actief

deelnemers
9-10-2018 Rob Prein (vz)
Jacques van der Baard
Leo van Bennekom
Ad Dierks
Jan Willem van Bodegom
Frans Brouwer
Nelis Breure
Nico Rijven

Veilig bereikbaar & veilig
onderweg

deelnemers

2-10-2018 Cor Nieuwkerk (vz)
Wim Santbergen
Helma Kannekens
Ger Laheij (nieuw aangemeld)

lopende acties
Activiteitenagenda / samenwerking
plaatselijke verenigingen
Toekomst Evenemententerrein
Afrit evenemententerrein
Parkeerplaats tbv VV de Fendert en
overloop de Parel
Hondenveld
Present en Vriendschap
Jeu de Boules Fendertshof
Eetproject Jan Punt Hof
Speelplekken Leeuwerikstraat
De Parel proces andere exploitant
Bewegingsroute
Buurtpreventie

lopende acties
* schoolroutes:
-Appelaarsdedijk
-Dreef en Boerenweg
-Boerendijk
* straatniveau/projecten:
-Parkeerplaats Bernhardstraat
-Kadedijk (ter hoogte van de Jumbo)
-Kruispunt Margrietstraat/ Rode
Kruisstraat
-Rotonde Molenstraat
-Oude Appelaarsedijk
* Kleine zaken:
-Parallelweg (wandelpad)
-Molenstraat (wegversmalling en
“varkensruggen” op trottoir)
-Molenstraat (parkeerplek
verwijderen?)

Levendig Fijnaart

deelnemers
17-9-2018 Ies Leijten (vz)
Ton Haverkamp
Paul Vollebregt

lopende acties
Zonnepanelen
Nieuwbouw plan Fijnaart West
Verplaatsten Jumbo naar centrum bij
locatie Kreuk
Nieuwbouw zns aanvang 2020
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Oude Molen

deelnemers

lopende acties

Leandra Beerendonk (vz)
Verkeersveiligheid Oudemolen
Christie van Wendel-de Joode Huisvesting asielzoekers in vml.café

Waterproof Fijnaart

deelnemers

lopende acties

Steven Vischer (vz)
Rob Prein
Nelis Breure
Hans Busschbach
Ad Huijbregts
Gerda Kersenberg
Minus de Reijer
Ivo Dierks
Koos Nieuwkerk

Productiebos / plan Oost

