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1. Opening 19:30
De voorzitter opent de bijeenkomst.
2. Agenda
Mededelingen
- De nieuwe gebiedscoördinator voor Zevenbergen, Tino de Jong, is voorlopig even
uitgeschakeld en hij wordt vervangen door Luc Willems.
- De voorzitter geeft een korte toelichting op de rol en de functie van de stadstafel. De tafel is
er vooral van en voor de inwoners en dus zijn initiatieven vanuit de bewoners en vanuit de
zaal essentieel om uiteindelijk tot de goede resultaten te komen. Het bestuur is er slechts om
dit te faciliteren. Hij doet nogmaals een klemmend beroep op de aanwezigen om toch vooral
actief te zijn en met goede ideeën te komen.
- Woonbehoefteonderzoek (WBO) volgt later dit jaar in verband met vertraging actuele
provinciale cijfers.
- Website/Mett systeem: er loopt onderzoek naar gebruik van deze digitale systemen, die de
tafels moeten ondersteunen. Is belangrijk om die zo laagdrempelig mogelijk te maken
Vorige vergadering\actielijst
- Speelplekken en de school: er is contact geweest met de school maar dit heeft nog niet tot
concrete resultaten geleid.
Terugkijken op 2019
De voorzitter geeft een korte terugblik op 2019. Stond vooral in het teken van de opstart van
de stadstafel. Het bestuur kan nog wel wat ondersteuning gebruiken; kandidaten kunnen zich
melden. Voor de rol en functie van de tafel: zie ook 2.
Financieel verslag 2019
De voorzitter geeft een korte toelichting op het boekjaar 2019. Er is nog ca. € 2000 over. Het
kenbudget van 2020 is inmiddels overgemaakt. De tafel gaat akkoord met het financiële
verslag.
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3. Hoofdthema: Sportvoorzieningen Zevenbergen
De vorige tafel is al gesproken over de toekomst van de zwembaden in Zevenbergen en
Klundert. Hiervoor was M. Dekkers namens de stadstafel Klundert aangesloten. Voor de 4
zwembaden (ook in Fijnaart en Willemstad) loopt momenteel een evaluatieproces. Om
hiervoor tot een zo breed mogelijk draagvlak te komen wordt hiervoor nu aan de tafel
Zevenbergen input gevraagd. De voorzitter heeft hiervoor vragen opgesteld. Vanwege de
relatie met de sportaccommodaties (ook al eerder aan de tafel aan de orde geweest) wordt
ook dit bij de vraagstelling betrokken.
Vervolgens gaan 4 werkgroepen met deze vraagstelling aan de slag.
Op verzoek van de voorzitter melden zich na afloop van de sessies kandidaten, die aan de
slag gaan met het resultaat van de sessie. Betreft de volgende personen:
-

Sjoerd Vissers
Dennis François
Hans Wolst
Conrad Mol
Dian van Elewout
Afgevaardigde Meer Moerdijk (persoon NTB)

Resultaat werksessies: zie hiervoor onderstaande bijlage.

4. Rondvraag
- Spelen in het centrum: kunnen de waterelementen nog mee worden genomen in de
uitvoering van het Centrumplan? Naschrift: Kiwanis wilde geld doneren om speelfonteintjes
mogelijk te maken op het Marktplein (zogeheten bedriegertjes: fonteintjes die weggewerkt
zijn in het straatwerk). Er is toen overleg geweest tussen Bert Voeten (vanuit
speelgelegenhedenbeleid) en Werner Voermans (techniek Haven/Markt). Helaas bleek het
ontwerp van de Markt al in een te vergevorderd stadium om de fonteintjes alsnog te kunnen
integreren binnen planning en budget. Er worden dus binnen de scope van het project geen
fonteintjes gerealiseerd op de Markt.
- Groene Ster wil de volgende vergadering graag hun Visie presenteren.

5. Sluiting met aansluitend een drankje.
Om 21.45 uur
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Actielijst
Nr.
20190416-01
20190416-02
20190618-04
20190618-07
20190924-01
20190924-02
20200127-01

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

Wie
Allen
Allen
School/Gemeente
Gemeente
Allen
Allen
Volgende keer
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Bijlage Resultaat Werkgroepen
Sportaccommodaties
- Gymzaal Lindonk voldoet niet meer – o.a. scholen/tennis/hockey geven dit aan.
- Voor basisscholen volstaat wat betreft maatvoering een nieuwe gymzaal; hoeft geen
sporthal te zijn.
- Aanbod creëren voor jong en oud.
- Ook ruimte voor evenementen (o.a. sinterklaas)
- De Borgh is volledig bezet; verenigingen moeten uitwijken naar andere zalen, soms
ook buiten Zevenbergen.
- Nieuwe sporthal moet visitekaartje worden van de gemeente.
- Goede inventarisatie van voorzieningen en gebruikers en hun behoeften is essentieel
voor goede basis, hier zijn al onderzoeken voor uitgevoerd. Meer Moerdijk heeft deze
onderzoeken en kijkt of ze deze kunnen/mogen delen met de tafel.
- Sportfondsen hebben heel veel kennis; maak daarvan gebruik.
- Opblaasbare hal door meerdere verenigingen onderzocht, maar hoge kosten en
demontabele vloer is kwetsbaar.
- Meerdere buitensportverenigingen willen tijdens winterseizoen binnen trainen (o.a.
hockey, tennis, honkbal, atletiek), soms genoodzaakt om naar elders uit te wijken.
- Verschillende verenigingen hebben specifieke wensen t.a.v. onder meer
vloer/inrichting.
- Behoefte soorten sport voor jong en oud in beeld brengen; mogelijk nieuwe
ontwikkelingen – Meer Moerdijk geeft aan dat dit al landelijk is onderzocht
- Meer Moerdijk heeft zelf inventarisatie uitgezet onder alle verenigingen naar
behoefte/wensen.
- Onduidelijk of er beleid is t.a.v. topsport, onderdeel van Sportakkoord?
- Gemeente moet meer invloed uitoefenen op huurprijzen commerciële ruimten.
- Gemeente moet zelf actieve rol innemen in initiatief/exploitatie sportaccommodaties,
eventueel met extern beheerder.
- Bij accommodatie aanwezigheid beheerder vereist.
- Achter sportzaal Lindonk nog ruimte voor nieuwbouw?
- Lindonk commerciële prijzen, voor eenmalige huur (bv toernooi) zeer hoge prijzen
- Verenigingen met eigendom worden geconfronteerd met hoge kosten WOZ.
- Tennis organiseert zelf vernieuwingen/onderhoud via onder meer
werkvoorzieningsschap.
- Wens minimaal 2 nieuwe, verspreid gesitueerde sporthallen/-zalen:
o i.v.m. bereikbaarheid verspreid liggende scholen.
o groot sportaanbod; alleen door gymonderwijs overdag al volle bezetting.
o verenigingen willen verder ontwikkelen, groei in aantal leden en professioneel
aanbod.
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-

Kennis ophalen bij nationale sportbonden/partijen die kennis hebben van
sportaccommodaties.
Sportaccommodaties moeten visitekaartje zijn voor gemeente.
Is vernieuwen De Borgh optie of vindt men locatie niet optimaal? Verschillende
meningen over huidige locatie De Borgh.
Aanhaken handbalvereniging Groen Ster, hebben al vergevorderde en uitgewerkte
plannen.
Tijdens inventariseren goed kijken naar verkeersstromen en dan mogelijk Veilig
Verkeer Nederland bij betrekken. Ook kijken naar bereikbaarheid middels het
openbaar vervoer.

Zwembad
- sterk verouderd, moet actie komen.
- slecht beleid gemeente heeft geleid tot benodigde, hoge investeringen.
- zwembad behouden op huidige locatie met multifunctioneel gebruik omgeving al dan
niet inclusief sporthal – twijfels of dit past binnen beschikbare ruimte.
- binnen- en buitenzwembaden te behouden.
- nieuw verwarmd zwembad.
- koppeling met duurzaamheid.
- let op wat andere zwembaden te bieden hebben (wat is waar nodig/gewenst?)

