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

Dorpstafel Noordhoek
Gemeenschapshuis D’Ouwe school
24 september 2019
19.00 - 20:30 uur
Tineke Dijkhorst

1. Opening:
Tineke heet iedereen van harte welkom. Ageeth kan vanavond niet bij de dorpstafel zijn. Om
die reden neemt Tineke het voorzitterschap van de avond over
2. Vaststellen agenda:
Er is een beperkte agenda vanavond
 Overdracht coördinatorschap van Edwin weer naar Tino de Jong
 IKC/MFC/ Invulling Dorpsavond
 Borden Zwerfvuil
 Rondje Actualiteiten
 Onderhoud begraafplaats
 Rondvraag/sluiting
3. Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt cf concept vastgesteld
.
4. Overdracht rol gebiedscoördinator van Edwin naar Tino
Edwin heeft tijdelijk het gebiedscoördinatorschap van Tino de Jong overgenomen. Aan die
periode komt nu een einde. Tino is inmiddels fulltime gebiedscoördinator geworden en zal
vanaf 1 november de taak van gebiedscoördinator Noordhoek weer van Edwin overnemen.
Vooraf vindt er nog een gesprek plaats tussen Ageeth, Ad, Nelleke van de dorpstafel en Tino
en Edwin.
5. IKC (Integraal Kind Centrum)/ MFC / dorpsavond 8 oktober
Tijdens de Dorpsavond is het MFC/ IKC het centrale thema. Max Hoefijzers zal de avond
begeleiden en Woonkwartier zal een presentatie geven van de eerste plannen (vlekkenplan).
De avond wordt gebruikt om de inwoners te informeren over de stand van zaken en de
planning. Maar heeft ook als doel om informatie op te halen over de gewenste toekomstige
invulling van het gebouw. Voor deze avond zijn onder andere mensen vanuit het dorp
Moerdijk uitgenodigd om te vertellen hoe zij de exploitatie van gemeenschapshuis de
Ankerkuil organiseren. Dat kan een voorbeeld zijn voor de toekomstige exploitatie van het
gemeenschapshuis in Noordhoek.
6. Borden Zwerfvuil
De borden om het zwerfvuil tegen de te gaan zijn geplaatst. Er wordt veel positief op
gereageerd.

7. Rondje actualiteiten / bijzonderheden:
 Werkgroep sociale samenhang
o De inloop in het huis van de wijk is zeer beperkt. Overweging om te kiezen
voor een ander moment waarop inloop mogelijk is
 Werkgroep verkeer
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Geen bijzonderheden. Er is wel een overleg met vertegenwoordigers van de
gemeente geweest, maar daar is vanuit de werkgroep verkeer nog geen
terugkoppeling over geweest
Werkgroep Wandelpaden
o Geen nieuwe zaken
Thema wonen
o Door de gemeente is nog steeds geen bruikbaar bestemmingsplan ontvangen
van de initiatiefnemer. De initiatiefnemer heeft inmiddels een nieuwe adviseur
in de hand genomen in de hoop nu wel op korte termijn een bestemmingsplan
aan te kunnen leveren als basis voor het bouwplan

8. Onderhoud begraafplaats:
 De stand van zaken is niet exact helder.
9. Bepalen volgende tafel datum
Volgende tafel wordt gepland op dinsdag 5 november as. Start 19.00 uur.
10. Rondvraag:
 Er is het voornemen om de mogelijkheid tot bloedprikken in het dorpshuis in Noordhoek te
beëindigen. Edwin doet navraag intern bij de gemeente.
 Aandachtspunt: Nelleke vraagt alvast aandacht voor de oproep om tijdens de optocht met
Carnaval een confetti/ serpetines te gebruiken. Die zijn heel lastig op te ruimen.
 Tineke gaat navraag doen naar de stand van zaken kerstverlichting in Noordhoek
 Er is onduidelijkheid op de stand van zaken/ plan schoolkinderen mbt de nieuwe
speelplaats. Vanuit de gemeente is aangeboden om alvast één speeltoestel,
vooruitlopend op de aanleg van de totaal nieuwe speelplaats, te realiseren. Het wachten
is even op de vervolgacties vanuit de school.

