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

Dorpstafel Heijningen
Voetbalkantine
30 september 2019
19.30 – 21.00 uur
Luc Willems
Luc Willems
Dorpstafel

1. Opening
Luc opent de vergadering.
2. Verslag vorige vergadering d.d. 11 februari 2019
Verslag accoord.
Actiepunten: geen bijzonderheden
3. Mededelingen


Speelplekken: zie punt 6

4. Organisatie


Voorzitterschap:
Wordt nu nog door de gemeente verzorgd. Verdient de voorkeur, dat
iemand uit het dorp dit verzorgt ook vanuit de symboliek, dat de tafel in
feite van en voor het dorp is. In overleg met het bestuur van de nieuwe
vereniging wordt gekeken hoe dit verder vorm kan worden gegeven.



Kernbudget
Elke kern in de gemeente ontvangt een eigen budget van € 5000,-.
Betreft een jaarlijks budget, dat vrij besteedbaar is voor
leefbaarheidsdoeleinden en in elk geval voor de organisatorische zaken
zoals bijvoorbeeld de tafels. Margret geeft een korte toelichting; het
bestuur is bezig met een activiteitenoverzicht met een financiële
begroting, zodat helder is welke zaken zullen worden opgepakt. Komt de
volgende keer terug. In elk geval zijn hiervoor in beeld: burendag,
workshop bloemen, infoavond jongeren, AED-cursus, babycafe,
bloembakken\opfleuren dorp, kerstverlichting en kerstboom.



Budget opfleuren kernen
De dorpsraad heeft daar in 2019 nog budget voor gekregen. In 2020
wordt onderzocht hoe dit via de tafel verder vorm kan worden gegeven;
dit zou dan toegevoegd kunnen worden aan het activiteitenlijstje (zie
hierboven).

6. Rondje actualiteiten per thema
 Thema leefomgeving
Geluidsoverlast vanwege de A4: Jasper geeft een korte toelichting op de
stand van zaken. Er zijn in feite 4 successen: de normen zijn
overschreden (dus moet Rijkswaterstaat in actie komen), het blijkt dat
schermen noodzakelijk zijn, aan beide zijden van de Rijksweg en langs
het gehele dorp. Dat is positief. Op 21 oktober volgt weer nader overleg.
Is belangrijk om de vaart er nu in te houden om zo snel mogelijk tot
concrete maatregelen te komen. (Naschrift: door ziekte bij Rijkswaterstaat
is overleg doorgeschoven naar 27 november aanstaande).
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Thema Sociaal
- Drugsprobleem: dit wordt inmiddels opgepakt. Afgelopen woensdag was
hiervoor een aparte bijeenkomst. Op 13 november aanstaande is er
een bijeenkomst vanuit Kentrum.
- Merle is vanwege ziekte helaas niet aanwezig voor nadere toelichting.



Thema voorzieningen
- Herinrichting trainingsveld: Om te komen tot realisatie is een
planologische procedure noodzakelijk gebleken, waarbij de
bestemming moet worden gewijzigd. Dit leverde een vertraging op.
Bovendien is er tijdens deze procedure ook nog een bezwaar
ingediend, dat voor een verdere vertraging heeft gezorgd.(Naschrift:
de behandeling van dit bezwaar door de bezwarencommissie is
gepland op 14 november aanstaande). Afhankelijk van de uitkomst
hiervan kunnen de speeltoestellen worden besteld en kan aansluitend
de uitvoering van de werkzaamheden starten. Dit is wel afhankelijk
van de weersomstandigheden.
- School: Bezoek delegatie raad was positief. Er komt binnenkort nader
overleg met Max en Loeky over de vervolgaanpak, waarbij het vooral
gaat over de hamvraag: renovatie (meer m2) of nieuwbouw (minder
m2). Dat is een belangrijke afweging, mede in relatie tot de wens voor
nieuwe woningen.

7. Rondvraag
- Johan geeft een korte toelichting op het illegale crossen. Als dit zich blijft voordoen dan kan
dit wellicht worden voorkomen door het aanbrengen van beplanting.

8. Volgende vergadering
Nader te bepalen begin 2020.
9. Sluiting
Om 21.00 uur

Actiepunten
Wie

Actie

Uitkomst

Civiel

Water stroomt naar laagste punt en dat is bij kruising
Friesestraat. Soms komt huis van mevrouw Polak blank
te staan.

Ewald
Luc\Margret
Margret

Gesprek wethouders Brummans – werkgroep geluid
Organisatorische zaken\Nieuwe werkwijze
Opstellen activiteitenprogramma

Staat waarschijnlijk niet
op zichtzelf. Situatie
wordt gemonitord en
geanalyseerd. Komt dan
komt later terug.
Is ingepland
Wordt voorbereid
Wordt voorbereid
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