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

Dorpstafel Helwijk
Blokhut
1 juli 2019
19.30 – 20.30 uur
Luc Willems
Luc Willems
Dorpstafel

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Verslag vorige vergadering (16 oktober 2018) en actiepunten
Verslag:
Accoord.
Actiepunten:
Zie onderstaand overzicht
3. Mededelingen
- Voorzitterschap: bedoeling is dat het dorp zelf de voorzitter levert voor de tafel. Bij het
ontbreken hiervan verzorgt de gemeente dit.
- De gemeente gaat verder met de ontwikkeling van het groenbeheer en de bijenlinten.
Hiervoor worden nog centrale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en dit wordt
nog nader gecommuniceerd.
- Project garages Woonkwartier: Toine geeft een toelichting op de stand van zaken. Op basis
van de resultaten van de oriëntatiegesprekken met de bewoners wordt er
momenteel gewerkt aan een plan van aanplak. Naar verwachting komt hier in oktober
meer duidelijkheid over.

4. Organisatie
Claudia geeft een kort toelichting op het Huis van de Wijk en andere activiteiten:
Huis van de Wijk:
Voor het nieuwe seizoen zal in ieder geval ik (surplus) vanuit het basisteam elke derde dinsdagmiddag
van de maand van 14.30 uur tot 15.30 uur in de Blokhut aanwezig zijn voor bewoners die met hun
vragen, ideeën of opmerkingen terecht kunnen.

OnS Moerdijk:
OnS Moerdijk is het nieuwe voorportaal naar alle welzijnsdiensten en -activiteiten in de gemeente
Moerdijk. Zij informeren de inwoners over de mogelijkheden die er zijn en helpen hen waar kan en
nodig is. OnS staat voor Ondersteunen en Samenwerken. Meer informatie is te vinden op:
https://www.ons-moerdijk.nl/.
Inloopspreekuren
Fendertshof, Fijnaart
Dinsdag 09:00 - 12:00 uur
Mauritshof, Klundert
Woensdag 13:00 - 15:00 uur
Gemeentehuis, Zevenbergen
Donderdag 13:00 - 16:00 uur
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Tijdens inloopspreekuren bereikbaar op 0168-331888
Om de activiteiten en/ of diensten vanuit de kern Helwijk te benoemen op ons-moerdijk kan contact
worden opgenomen met: Boudewijn in ’t Veld ( boudewijn.intveld@surplus.nl )

5. Rondje actualiteiten per thema
 Thema Verkeer
Geluidsoverlast vanwege de A4: er is ambtelijk een ander aanspreekpunt
hiervoor, want Ewald Korevaar vertrekt en wordt opgevolgd door Irene
Koch. Ze zijn beiden langs geweest bij de werkgroep. Rijkswaterstaat
heeft nog steeds niet de noodzakelijke cijfers aangeleverd. Dit heeft ook
de aandacht van het gemeenbestuur en ook de burgemeester probeert
de druk op Rijkswaterstaat op te voeren. Peter wijst erop, dat de
berichten over het geluidsscherm bij Standdaarbuiten geen goed nieuws
betekenen voor Heijningen\Helwijk.


Thema Sociaal
Geen bijzonderheden



Thema Voorzieningen & Leefomgeving
School: Haalbaarheidsonderzoek loopt. Moet ook duidelijkheid geven
over de toekomst van het schoolgebouw in Helwijk. De
schoolbesturen hebben meer tijd nodig om tot gezamenlijke visie te
komen. Najaar 2019 komt hier meer duidelijkheid over.
Riolering Julianastraat: het plan is diverse keren besproken met
omwonenden en alle input is verwerkt in het definitieve bestek,
waarvoor nu de aanbesteding loopt. In week 35 starten de
nutsbedrijven en de gemeentelijke aannemer start aansluitend in
week 37. Het werk wordt nog dit jaar opgeleverd. Er volgt nog nadere
informatie. In de Blokhut komt een overzichtstekening te hangen.

7. Rondvraag
- Beheer openbare ruimte: door het warme weer groeit het onkruid dusdanig hard, dat het
onderhoud hier even tekort schiet. Wordt gemeld bij de buitendienst. Onkruid bij de
school wordt binnenkort verwijderd. Afval bij pand Emmastraat 32 wordt opgepakt
door Woonkwartier.
- Kernbudget: Erik verzoekt tafel om kernbudget in te mogen zetten voor de organisatie van
de feestweek. Betreft bedrag van € 1000. Tafel gaat hiermee akkoord.
- Veilige schoolroute: Kitty vraagt aandacht voor veilige route scholieren Willemstad. Vormt
onderdeel van scholenproject.
- Trapveldje: af en toe overlast van ballen bij buren. Niet duidelijk is of dit incidenteel is.
Volgende keer breder polsen ook voor mogelijke inzet kernbudget..

8. Volgende vergadering
Nader te bepalen
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9. Sluiting
Om 20.30 uur

Actiepunten
Nummer

Actie

Uitkomst

20181018-01

Verplaatsen Schapenbeeld en kunstwerk school plus
wateropgave gekoppeld aan renovatie riolering

20181018-02
20190122-01
20190122-02

Doeltjes\trapveldje Emmastraat
Nadere toelichting toewijzingsbeleid Woonkwartier
Plan van aanpak garages Woonkwartier

Wacht op
aanbesteding\keuze
aannemer
Onderzoek loopt
Volgende vergadering
Oktober 2019
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