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Dorpstafel Noordhoek
gemeenschapshuis D’Ouwe School
donderdag 9 januari 2020
Ageeth van der Velden

1.

Opening:
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

2.

Vaststellen agenda en verslag vorige vergadering
De agenda wordt vastgesteld.
Nieuws naar aanleiding van de vorige vergadering
Mevrouw Verwater meldt dat de prikpost definitief niet terugkeert in Noordhoek. Zij heeft
hierover diverse malen contact gehad met SHL en huisartsenpraktijk De Clundert, maar het
heeft niet geleid tot het gewenste resultaat. Inwoners uit Noordhoek kunnen voortaan
terecht bij de prikposten in andere kernen/ gemeente (bijvoorbeeld Klundert, Oudenbosch,
Etten Leur, Roosendaal). SHL komt bij niet mobiele inwoners wel prikken aan huis, maar dit
leidt waarschijnlijk wel tot hogere kosten (eigen risico zorgverzekering). Met dank aan
mevrouw Verwater die zich maximaal heeft ingezet om de prikpost te behouden, wordt dit
punt afgesloten.
Rondom de hanging baskets is er enige onduidelijkheid. Noordhoek had dubbelwandige
bakken, maar deze zijn op de gemeentewerf waar ze buiten het seizoen worden opgeslagen
verwisseld met enkelwandige bakken. Het is niet geheel duidelijk waar de bakken nu zijn.
Tineke gaat na de vergadering informeren of ze bij Ardi zijn.
Er zijn verschillende aanbiedingen gedaan voor het vullen van de bakken. Het prijsverschil
was erg groot.
Actiepunt: Fred en Nicolien
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Ideeën jongeren 12 – 16
Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar is er in Noordhoek weinig te doen. De Dorpstafel wilde
geld beschikbaar stellen om iets voor deze doelgroep te organiseren. Er is een oproep
geplaatst om de jongeren uit te nodigen om zelf met ideeën te komen. Dit heeft niet geleid
tot een reactie.

4.

Werkgroep verkeer
De werkgroep verkeer is verbreed en bestaat nu uit vier boeren en vijf burgers.
Op 17 december 2019 was er bijeenkomst van ongeveer twaalf personen. De bijeenkomst
was pittig, doch constructief. Men wil de situatie gezamenlijk oplossen.

Verslag Dorpstafel
Betreft:
Locatie:
Datum overleg:
Voorzitter:

Dorpstafel Noordhoek
gemeenschapshuis D’Ouwe School
donderdag 9 januari 2020
Ageeth van der Velden

Er zijn vier belangrijke punten vastgesteld.
-veiligheid fietsers
-bereikbaarheid groot verkeer
-snelheid
-duurzaamheid, goede inrichting
De gemeente inventariseert de toestand van de wegen en ontwikkelt daarmee een model.
Dit model gaat eerst terug naar de werkgroep. Op 4 of 5 februari is een nieuwe bijeenkomst van de
werkgroep.
De deelnemers van de dorpstafel komen alvast met ideeën. Markering op de weg (zoals bij de Jumbo
in Fijnaart), borden aanbrengen die met pijlen aangeven wie voorrang heeft bij de versmallingen,
fietsers gewoon op de weg.
5.

Noordhoeks Nieuws
Jan van der Klaauw stopt met het Noordhoeks Nieuws. De Dorpstafel ziet graag dat het
Noordhoeks Nieuws wel blijft bestaan en heeft het daarom op de agenda gezet. Moet de
Dorpstafel het zelf oppakken? Uit de reacties blijkt, dat er mogelijk al gegadigden zijn. Men
stelt voor om de reacties even af te wachten. Tenslotte is er pas net een oproep gedaan.
Tineke zal informeren bij Marjolein of er al reacties zijn.

6.

Noordhoek Alert
Vanwege zijn verhuizing stopt Paul Looijestijn met zijn werkzaamheden voor de whatsappen facebookgroep van Noordhoek Alert. Hij heeft nog geen opvolger gevonden voor deze
werkzaamheden. Onder de aanwezigen is geen belangstelling voor deze taak.
Barbara zal een oproep plaatsen in het Noordhoeks Nieuws.

7.

MFG
- Voor het MFG is een werkgroep actief met als doel om een beheerstichting (in oprichting)
van de grond te krijgen.
- Woonkwartier is verder bezig met de inventarisatie om te komen tot het programma van
eisen.
- 30 januari is er een bijeenkomst waar zowel Marc als Nicole Roeken (directeur St.
Jozefschool) aanwezig zullen zijn. Doel van deze bijeenkomst is onder meer om de wensen en
eisen van het IKC vast te stellen.

8.

IKC
- Er is helaas niemand van de projectgroep IKC aanwezig om de Dorpstafel bij te praten.
Nicole Roeken heeft wel via email laten weten dat de school de insteek heeft om voor de
gymzaal in het MFG het aantal vierkante meters gelijk te houden.
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- De Dorpstafel zou graag zien dat er over en weer gecommuniceerd wordt tussen de IKC en
de Dorpstafel. Barbara informeert bij Nicole, wie dit vanuit IKC op zich gaat nemen. Vanuit de
Dorptafel zullen IKC-groepen opnieuw geattendeerd worden op
Mett/www.gebiedsplannen.nl. Wanneer men zich daar aanmeldt, kan men volgen waarmee
de Dorpstafel Noordhoek bezig is en krijgt men automatisch een uitnodiging voor de
Dorptafels.
9.

Honden uitlaatgebieden
Er is behoefte aan meer uitlaatgebieden in Noordhoek. Tino neemt contact op met Bert
Voeten (de contactpersoon binnen de gemeente) en nodigt hem uit voor de Dorpstafel.

10.

Financiële stand van zaken
Er is geld over voor leuke dingen. De Dorpstafel ziet het liefst dat er met dit bedrag iets
gedaan wordt voor de jeugd van 12 – 16 jarigen. Stephanie Verdoolaege is de
beleidsadviseur jeugd, sport en cultuur binnen de gemeente.
? neemt contact op met Stephanie.
Meer ideeën voor vrolijkheid, gezelligheid in Noordhoek:
- picknicktafel als rustpunt voor bijvoorbeeld fietsers bij de Vlietweg en/of in het dorp. (zie
ook de picknicktafel bij De Druif)
Kosten die de Dorpstafel maakt:
- bankkosten
- inloop
- Noordhoeks Nieuws
- Kerstverlichting. Vraag staat uit bij de gemeente om de kerstverlichting uit te breiden.
- cadeau voor Jan van der Klaauw

11.

Nieuwe gebiedsplannen
Op 14 november was er een bijeenkomst voor alle voorzitters van de dorpstafels .
Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over onderwerpen voor de gebiedsplannen.
Is het nodig om een professioneel bureau in te huren om een nieuw gebiedsplan op te
stellen? De conclusie was dat dit niet noodzakelijk is.
Het programma voor een gebiedsplan nieuwe stijl moet herkenbaar zijn voor de inwoners
van de kern en waar nodig moeten we de verbinding met professionele partners verbeteren
(denk aan Merle sociaal werker). Welke onderwerpen zijn voor Noordhoek belangrijk waarbij
we de professional nodig hebben? Op 10 maart is de bijeenkomst voor alle dorps- en
stadstafelaars. Op de agenda staan onderwerpen als jongerentafel, bijvriendelijke gemeente,
moerdijk van het gas af en succesverhalen van diverse dorpstafels. Ageeth nodigt iedereen
uit om te gaan. Meer informatie over tijd en locatie volgt nog vanuit de gemeente.
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12.

Doorontwikkeling METT
METT is het platform waar alle informatie over en met betrekking tot de gebiedsplannen te
vinden is. Tijdens een bijeenkomst met tafelaars over METT werd geconstateerd dat het niet
werkt zoals men had gehoopt. Er is een vergelijkbaar systeem dat interessant lijkt (Wij zijn
Drimmelen). De informatie kan niet geplaatst worden onder ‘Ons Moerdijk’.
Er wordt gekeken naar een ander systeem. Tino houdt de Dorpstafel op de hoogte.

13.

Rondvraag
21 maart is de landelijke opschoondag. Ageeth roept iedereen die wil meehelpen op zich zo
snel mogelijk bij haar te helpen zodat ze tijdig materialen kan bestellen. Uiteraard zal het ook
via Noordhoeks Nieuws, Facebook en Noordhoeks Nieuws worden gepromoot. Als bijv.
wandelaars al eerder aan de slag willen langs de snelweg, dan is dat mogelijk en kan een
grijper worden opgehaald bij Ageeth. Ook dit zal in Noordhoeks Nieuws worden vermeld.
Nicolien kaart het onderwerp van de wandelgebieden nog eens aan. Wat is de stand van
zaken? Tino neemt contact op bij de gemeente (toerisme en recreatie). Er is namelijk een
wandelpadenplan vanuit de gemeente opgesteld. De aanwezige boeren wordt gevraagd om
hierin mee te denken en na te gaan welke mogelijkheden zij zien wat betreft de
wandelmogelijkheden over/langs de akkers en weilanden.
Joline informeert bij de werkgroep wandelgebieden waar een en ander is vastgelopen.
Dit onderwerp komt volgende keer opnieuw op de agenda.
Omtrent de nieuwbouw op de Groeneweg is weinig nieuws te melden. Een en ander
stagneert bij ZLTO.
Er wordt gevraagd of rond de jaarwisseling binnen Noordhoek schade is geleden door
vuurwerkschade. Dit lijkt niet het geval.

14.

Acties:
▪ Contact opnemen met Carnavalsverenigingen ivm alternatief voor confetti
▪ Nelleke/Ageeth - Welkomstpakketje voor nieuwe bewoners Barbara/Ageeth
▪ Inventarisatie wensen/eisen gebruikers MFG Ronald/Toine van Woonkwartier
▪ Resultaten/ervaringen pilot gedeelde subsidie verenigingen Langeweg nagaan Ageeth
▪ Hanging baskets Fred/Nicolien
▪ Noordhoeks Nieuws informeren naar de stand van zaken omtrent opvolging van Jan vd
Klaauw Tineke
▪ Hondenuitlaatgebieden Tino
▪ Afstemming communicatie IKC-Dorpstafel Barbara
▪ Noordhoek Alert Barbara
▪ Wandelpaden Joline/ Tino
▪ Bepalen volgende tafeldatum Ageeth/Tino:
▪ Is geworden: dinsdag 18 februari 2020 19.00-21.00 uur ‘d Oude School

