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Leden stadstafel

1. Opening 19:30
De voorzitter opent de bijeenkomst.
2. Mededelingen
- Evaluatie vorige vergadering: korte terugblik op de vorige bijeenkomst die positief verliep. Is
belangrijk, dat burgers blijven aansluiten bij de tafel en ook het bestuur kan nog wel wat
ondersteuning gebruiken. Belangstellenden kunnen zich melden bij de voorzitter
- Nieuwe gebiedscoordinator: Tino de Jong is de nieuwe gebiedscoordinator voor Zevenbergen. Hij
gaat Luc Willems vervangen. Tino start in het najaar en zal zich de volgende tafel nader
voorstellen.
- Reconstructie Haz. Zandweg: binnenkort is hier weer een bijeenkomst voor. Dit wordt ook via Mett
gecommuniceerd.
- Vitale Centra: gemeente streeft naar vitale winkelcentra en daarom volgt onderzoek gericht op
verbetering hiervan in de kernen Zevenbergen, Fijnaart, Klundert en Willemstad. Project
hiervoor start in het najaar en ook de tafel wordt hierbij betrokken.
- Woonbehoefte onderzoek (WBO): de gemeente start dit najaar samen met Woonkwartier een
onderzoek om meer inzicht te krijgen in de woonbehoefte in de gemeente en dus ook voor de situatie
in Zevenbergen. Vanuit elke kern worden daarvoor ambassadeurs gezocht; men kan zich aanmelden
bij het bestuur of rechtstreeks bij de gemeente.
3. Vorige vergadering\actielijst
Centrum: Dok 13 en tijdelijk parkeren. Is geregeld. Wordt afgevoerd
Speelplekken omgeving school: tijdelijke speelplek is lastig omdat de grond geen eigendom is van de
gemeente maar van de ontwikkelaar. De directeur van de school zal de verkeersveiligheid nog
bespreken met de gemeente
4. Presentaties
Verenigingensociëteit VSZ: door Bart Schuit
Voor presentatie: zie separate bijlage. Er zijn ruim 97 clubs aangesloten en de focus ligt vooral op de
afstemming van de diverse evenementen. Bijdrage vanuit het budget van de tafel (€ 100) past in de
lijn van de tafel als het centrale communicatieplatform en de verbinding met de verenigingen. De tafel
stemt in met de gevraagde bijdrage. De sociëteit en de tafel worden nader aan elkaar gelinkt via oa de
website van de sociëteit en de verzendlijst van de tafel.
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Buurtpreventie Zevenbergen: door Andre van Oers
Voor presentatie: zie separate bijlage. De buurtpreventieteams kunnen nog wel wat versterking
gebruiken. Belangstellenden kunnen zich melden bij hem melden: buurtpreventie.lindonk@gmail.com
of 06-54315077.

Sporthal en zwembaden: door Melten Dekker (voorzitter stadstafel Klundert)
Melten geeft een korte toelichting op de aanpak in Klundert voor het behoud van het zwembad via
onder andere de Stichting behoud Zwembad. Dit is interessant voor Zevenbergen omdat men hiervan
kan leren. Bovendien loopt het contract met Optisport (ook de beheerder in Zevenbergen) over
anderhalf jaar af en dan is het goed om samen te werken om in beide kernen de zwembaden te
behouden. Ook voor de sporthalopgave kan samen worden opgetrokken. Via een in te stellen
werkgroepje kan deze samenwerking vorm worden gegeven. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij
het bestuur. Vanuit de tafel wordt de suggestie gedaan om het Markland (technasium) hierbij te
betrekken. Ook de voorzitterssocieteit kan hierbij een rol spelen.
5. Rondvraag
6. Sluiting met aansluitend een drankje

Actielijst
Nr
20190416-01
20190416-02
20190618-04
20190618-07
20190924-01
20190924-02

Actiepunt
Aanmelden ambassadeurs WBO
Aanmelden nieuwe bestuursleden
Nadere verkeerskundige check speelplek bij Neerhofschool
Actualisatie gebiedsplan
Aanmelden voor werkgroep zwembad/sporthal
Aanmelden voor buurtpreventie

Wie
Allen
Allen
School/Gemeente
Gemeente
Allen
Allen

