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

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
De Zevensprong
21 augustus 2019
19:30 - 21:30 uur
Antoine Broere
Leden van de Dorpstafel Zevenbergschen Hoek.
Partners: Noortje Enkhuizen (Woonkwartier), Ferdinand van den Oever
(Havenbedrijf Moerdijk) en Tino de Jong (gebiedscoordinator gemeente).

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter, Antoine Broere, opent de vergadering. Er zijn afmeldingen ontvangen van
Albert van Loon, Petra Schets, Hans Broere en Wendy Roelen (projectleider gemeente).
2. Vaststelling verslag 29 mei 2019 en agenda.
Ferdinand van den Oever verzoekt in de laatste zin bij het onderdeel uitspraak Raad van
State inzake het LPM, te wijzigen in: De realisatie van het LPM zal wellicht hierdoor
worden opgeschort.
Het verslag wordt overigens ongewijzigd vastgesteld.
Johan Rijnart verzoek om bijeenkomst van de omgevingstafel te bespreken. Dit wordt
toegevoegd aan de agenda.
3. Mededelingen
a. Financiën Dorpstafel:
Inge Bakelaar, penningmeester, licht toe.
 Er staat nu een bedrag van € 21.016,- op de rekening van de dorpstafel.
 Er is een factuur van € 1.622,- voor declaratie ingediend bij het Havenbedrijf. Dit had
betrekking op voorfinanciering van plaatsing en opleiding AED
 Verder is een bedrag van € 300,- betaald aan de oude Dorpsraad voor het opfleuren
van de kern. Dit is inmiddels voor declaratie voorgelegd aan de gemeente.
 De gelden van de Dorpsraad zijn overgemaakt, bedrag van ongeveer € 12.000,-.
Hans van Brenkelen geeft aan dat op 3 juli jl. een kascontrole geweest van de gelden van
de dorpsraad samen met de penningmeester van de dorpsraad. De documenten zijn
akkoord bevonden en overgedragen aan het bestuur van de dorpstafel. De dorpsraad is
inmiddels officieel opgeheven.
b. Stemmingsvoorstellen:
 Verzoek om subsidie voor Zwerfafvalteam: Diana Assman geeft uitleg over waar de
subsidie aan besteed wordt. Er wordt 2 keer per jaar een gastles gegeven aan de
groepen van de basisschool en een bedankje in de vorm van fruit aan de kinderen.
Daarnaast kosten voor het zwerfafvalteam. Op jaarbasis een geoormerkt bedrag van
€ 125,-. De verantwoording van de kosten vindt plaats door indienen van bonnen. De
leden van de dorpstafel stemmen unaniem voor om het verzoek te honoreren.
 Aanvraag subsidie 75 jaar bevrijding: Hans van Brenkelen geeft toelichting op het
ingediende verzoek. De leden van de dorpstafel inclusief Hans van Brenkelen, met
uitzondering van de overige leden die verbonden zijn aan het Comité 75 jaar
bevrijding Zevenbergschen Hoek, stemmen unaniem voor om het verzoek te
honoreren.


Verzoek om plaatsing nieuwe banner zwerfafval: Diana Assman licht het verzoek toe.
De leden van de dorpstafel gaan akkoord met het aanvragen van de offerte voor een
nieuwe banner, waarvan de kosten ten laste komen van de dorpstafel. Voorlopig
begroot op maximaal € 350,-.
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4. Organisatorische zaken:
Antoine Broere vraagt opnieuw aandacht voor het gebruik van Mett als programma om informatie en
berichten tussen tafelaars en over de tafel uit te wisselen. Er zal een opschoning plaatsvinden van de
deelnemers. Degenen die langere tijd niet aanwezig geweest zijn, zullen een bericht ontvangen van
de gemeente. Daarnaast zullen nieuwe potentiele leden geholpen worden bij de aanmelding in Mett
en het gebruik er van. Daarnaast oproep aan alle leden om agendaonderwerpen tijdig en via Mett aan
te leveren, zodat de agendacommissie die goed kan voorbereiden.
5. Werkgroep Leefomgeving
a. Update proces plaatsen AED’s: Tino de Jong geeft aan dat er een afspraak uitstaat met de
inwoners die een AED willen adapteren. Er zijn een aantal vragen over het installeren, de kosten,
verzekeren etc. die eerst besproken moeten worden. Vanwege de vakantieperiode heeft dit (mede op
verzoek van de inwoners) nog niet kunnen plaatsvinden. Komt volgende bijeenkomst van de tafel
terug op de agenda;
b. Update Centrumontwikkeling School / MFG: Naar aanleiding van een aantal vragen tijdens de
interactieve bijeenkomst op 17 april jl. met inwoners uit Zevenbergschen Hoek heeft de stuurgroep
nagedacht over de wijze waarop de verenigingen beter vertegenwoordigt / meer betrokken kunnen
worden in het proces om te komen tot een nieuw bestuur/ beheerstichting. George Leusden heeft
vanuit de stuurgroep de opdracht gekregen om dit met de dorpstafel te bespreken. Het idee is om
vanuit de dorpstafel een afvaardiging of vertegenwoordiging samen te stellen die samen met de
verenigingen gaat kijken hoe dit het beste vorm gegeven kan worden. De leden van de dorpstafel
vragen zich wel af hoe zij al de betrokken verenigingen kunnen vertegenwoordigen. Daarnaast is men
benieuwd wat exact de opdracht wordt en of dit een rol is van de dorpstafel.
Men stelt voor om een werkgroep samen te stellen, waarin een vertegenwoordiging zit vanuit de
dorpstafel en daarnaast een vertegenwoordiging van ander belangengroeperingen (i.c. verenigingen).
Voordat men daadwerkelijk zitting neemt wil men graag van de stuurgroep vernemen of men hiermee
akkoord gaat, wat exact de opdracht is waar de werkgroep mee aan de slag gaat en wat de mate van
beïnvloeding is op de invulling van de beheerstichting en het gebruik van de toekomstige MFG.
De Dorpstafel zal deze vragen en opmerkingen op papier zetten en via George van Leusden
aanbieden aan de stuurgroep.
George van Leusden dankt de andere leden voor de input. Hij gaat dit terugkoppelen aan de
stuurgroep.
6. Werkgroep Duurzaamheid
Op dinsdag 20 augustus is de werkgroep voor de Energietransitie A16 aanwezig geweest bij een
bijeenkomst samen met de werkgroep leden van de kernen Moerdijk en Langeweg,
vertegenwoordiging vanuit STEM, de provincie. Vanuit de werkgroepen is aangegeven dat men in het
proces wil stappen voor de verdere uitwerking. In eerste instantie wil men duidelijkheid krijgen over
het financieel plaatje en wat nu de exacte afdracht gaat worden aan de kernen. Men heeft in de
persoon van Wim Stel een deskundige gevonden die dit voor de werkgroepen gaat bekijken en
berekenen. Op 30 augustus is er een vervolgoverleg van Wim Stel met de provincie. Hans van
Brenkelen en Antoine Broere geven aan dat het hele complexe materie is en dat men naast de
huidige leden graag ondersteuning willen hebben vanuit de tafel. Niels Konings wil graag aanschuiven
bij de werkgroep. Bedoeling is dat op 15 oktober de cijfers duidelijk zijn. Uitgangspunt voor de
werkgroepen is dat alle inwoners in de 3 kernen mee moeten kunnen doen in het programma van de
lokale energie agenda om te komen tot een energie neutrale omgeving. De leden van dorpstafel
ondersteunen de aanpak en willen graag geïnformeerd blijven over het vervolg.
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7. Werkgroep Verkeer
Update verkeer / Olavstraat: de werkgroep verkeer, heeft samen met de schooldirecteur overleg
gehad met wethouder Zwiers en zijn verkeersadviseurs over een verkeersveilige inrichting van de
Olavstraat nabij de school. Er is een plan uitgerold, waarbij voorgesteld wordt om van de Olavstraat
een 1 richtingsweg te maken, met een ‘kiss and ride’-zone en veiligere oversteken. Men heeft hiervoor
een enquête uitgezet onder de inwoners in de directe omgeving. Er is draagvlak voor dit plan. Dit is
vervolgens teruggekoppeld aan de gemeente. Men was positief. Hierdoor was de verwachting dat het
snel -in ieder geval voor het begin van het nieuwe schooljaar- uitgevoerd zou kunnen worden. Door de
vakantieperiode en een onduidelijke terugkoppeling vanuit de gemeente is er verwarring ontstaan.
Tino de Jong geeft kort uitleg op de reactie vanuit de gemeente. De strekking was positief bedoeld. De
gemeente ondersteunt het plan en wil/kan dit snel uitvoeren. Maar hiervoor is wel een verkeersbesluit
nodig. Daarvoor is het nodig om ook andere gebruikers van de weg te raadplegen (ouders school,
bestemmend verkeer, bedrijf De Zwaluw) Dit gaat de gemeente oppakken. Verder is er een conceptinrichtingsplan bijgevoegd bij de agenda. De vraag aan de leden van de dorpstafel is of men hiermee
kan instemmen. De leden gaan unaniem akkoord. Dit zal teruggekoppeld worden aan de
verkeersadviseurs zodat zij de vervolgprocedure kunnen opstarten..
7.a Omgevingstafel Havenbedrijf:
Johan Rijnart en Ferdinand van den Oever vertellen over de rondrit die heeft plaatsgevonden op het
terrein van het Havenbedrijf om toelichting te krijgen over het ecologisch beheer dat men op ‘lege
plekken’ uitvoert.
Daarnaast krijgen de leden toelichting op de onderhoudsstop die heeft plaatsgevonden bij de Shell en
noodzakelijkerwijs nog een keer moet plaatsvinden. Hier zal nog wel over gecommuniceerd worden.
Tenslotte heeft er nog een presentatie plaatsgevonden door de GGD over de uitkomsten van het
onderzoek naar fijnstof. Hieruit blijkt dat en wij onder de EU normen zitten.
(Inmiddels is het verslag van de bijeenkomst omgevingstafel verspreid en bij dit verslag gevoegd)
8. Rondvraag /Sluiting 22.00 uur
Niels Konings geeft aan dat er op 18 september een opfriscursus is voor de buurtpreventisten.
Tijdens de zomercarnaval is men aanwezig om een oogje in het zeil te houden.
Antoine geeft aan dat als er vragen zijn, over de dorpstafel of over de onderwerpen die besproken
worden en gepubliceerd in het Dorpsnieuws, het handig is om dit centraal aan te leveren. Gedacht
wordt over het aanmaken van een centraal mailadres voor de dorpstafel waar vragen van bewoners
naar toe gestuurd kunnen worden. Dit e-mailadres zal dan in het Dorpsnieuws vermeld gaan worden.
Johan Rijnart oppert het idee om als extra communicatiemiddel vanuit de Dorpstafel naar de
Dorpsbewoners een website te laten maken waarop men bijvoorbeeld alle verslagen kan teruglezen.
Geadviseerd wordt om dit een volgende vergadering op te brengen als agendapunt.
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Actielijst
Nr
Actiepunt
20161214-04 / Onderzoek problematiek standsplaats visboer /
20190529-01 markt

20170329-01

Wie
Tino de Jong

20170510-03
20190529-02

Karen van den
Ouweland /
Tino de Jong
Proces ‘Wonen met gemak”
Barry Oudhuis
(gemeente) /
Tino de Jong
Ontwikkeling Plein 1940 / Onderzoek idee tijdelijke Woonkwartier
inrichting als parkeerplaats

20170510-04

Vervolg participatie onderzoek voorzieningen HSL

Irene Koch
(gemeente)

20190130-04

Informatieve flyer dorpstafel (moment van
verspreiden is gekoppeld aan informatieavond
woningbouwplannen)

Inge Bakelaar /
Stefanie Kooij

20190130-05

Banner zwerfafval schoonmaken en verplaatsen.
Banner is weggehaald, zal een nieuwe
aangevraagd moeten worden

20190327-01

Proces / afspraken AED’s (afspraken tussen
Havenbedrijf en Gemeente)

20190529-02

Rol / Participatie verenigingen in nieuwe MFA

Diana Assman /
René de Koeijer /
Melissa
Albouyaoui-Buijs
e
Tino de Jong /
4 kwartaal 2019
Ferdinand van den
Oever
e
Wendy Roelen
4 kwartaal 2019

20190529-03

Installatie AED / aandacht voor communicatie en
randvoorwaarden

20190529-04
20190529-05

20170329-02

Bushalte Driehoefijzerstraat: aanpak situatie

Status
Hoofdstraat is gereed
wordt opnieuw
nagevraagd bij
vergunningverlening
Afgewerkt

e

4 kwartaal 2019 start

Op 22 augustus naar
aanleiding van vragen
aan de tafel is contact
geweest met
projectleider van
Woonkwartier: Eind
2019 zal RvT
Woonkwartier een
afweging maken hoe
om te gaan met de
verdere ontwikkeling.
Het geluidsonderzoek
van OMWB is eind
augustus/ begin
september gereed.
Daarna wordt
vervolgproces
uitgewerkt.
De koppeling wordt
voorlopig losgelaten.
Voorstel wordt
uitgewerkt voor tafel
van 9 oktober op 2019
e
4 kwartaal 2019

e

4 kwartaal 2019

Plaatsing speeltoestel Kroeze in de Vang

Tino de Jong /
Monique van
Ardenne
Gemeente/Kroeze

Enquête Olavstraat bespreken met wethouder
Zwiers

Inge Bakelaar /
Antoine Broere

Vervolg 4 kwartaal
2019

Gerealiseerd
e
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