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

Dorpstafel Langeweg
Ons Stedeke
3 maart 2020
19:30 - 21:30 uur
Mart Scheepers

Aanwezig:

Leden van de Dorpstafel Langeweg, wethouder Eef Schoneveld, Romelia
Simon (Surplus), Noortje Enkhuizen (Woonkwartier) Werner van Beers
(politie), Beau van Schaijk (Boa), Bas Hendriks (projectleider gemeente) en
Tino de Jong (gebiedscoördinator)

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2. Vaststelling agenda.
De agenda wordt in een aangepaste volgorde afgewerkt in verband met de aanwezigheid
van politie, boa en gemeentelijk projectleider (verslag houdt de oorspronkelijke agenda
aan)
3. Verslag dorptafel 28 augustus 2019 en doornemen actielijst
Het verslag is akkoord.
Actielijst
Nr
20190828-01

Actiepunt
Wie
Verlichting trapveldje. Bram den Bakker stuurt mail Tino de Jong
naar Bert Voeten (adviseur speelvoorzieningen)
over technische mogelijkheden

20190828-02

Glasvezel. Onderzoek optie doortrekken naar de
kern.

20190828-03

Groenplan: ontwerp is uitgewerkt. Aantal plannen Theo
zijn al verwezenlijkt. Voor de ontwikkeling
Schouwenaars
dorpsbos e.d. is een visie nodig. Verzoek om
hiervoor extern adviseur in te schakelen en kosten
ten laste te brengen van het kernbudget.
Andere zaken worden in overleg met de tafelaars
verder uitgewerkt.
Gevraagd is naar de mogelijkheden om via de
Tino de Jong
gemeente aan nieuwe inwoners informatie te
verspreiden over de wijkvereniging/dorpstafel.

20190828-04

Tino de Jong

20190828-05

Woningbouwontwikkeling Weth. Trompersstraat

Tino de Jong

20190828-06

Doorontwikkeling dorpstafel: organiseren o.a.
werkgroep Fysiek en Sociaal.

Mart Scheepers /
Tino de Jong

Status
e
2 kwartaal. 2020 start
inspraakproces
speelplekken. Voor nu
afgewerkt.
Er is aanbieding van 1
provider gehele
gemeente. Binnenkort
besluitvorming raad.
Afgewerkt.
Concept idee in
overleg met gemeente
uitgewerkt. Komt apart
avond voor. Via
flyeren en deur tot
deur oproep. Actie
vanuit dorpstafel
In verband met
privacywetgeving zal
navraag gedaan
worden
Staat op agenda:
afgewerkt.

e

1 afspraken al
geeffectueerd. Wordt
verder uitgewerkt.
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20190828-08

Windpark/ Energietransitie A16: uitwerking
financiële constructies voor de compensatie .
Overleg met de werkgroepen van de drie kernen

Werkgroep
Energietransitie

Doorlopend actiepunt

20200303-01

AED’s: Langeweg heeft volledige dekking. Hoe zit
het met de vervanging van AED bij Emmaus
(technisch afgeschreven)

Tino de Jong

Navraag mogelijkheid
vervanging

20200303-02

Nieuwe zwerfvuilophaalactie op 28 maart

Bart van Gils

Afstemmen met
gemeente i.v.m.
materiaal

20200303-03

Handhaving parkeerbeleid omgeving Emmaus

Beau van Schaijk/
Werner van Beers

20200303-04

Handhaving parkeerbeleid Danielstraat

Beau van Schaijk

20200303-05

Brainstormgroep sociale thema’s

Romelia Simon

Afspraken
intensivering
controle/wijze van
verbaliseren. Contact
voetbal en Emmaus
Overleg met adviseurs
verkeer over
mogelijke aanpassing
bebording
e
Organiseert een 1
bijeenkomst.

20200303-06

Werkzaamheden N285

Klankbordgroep
N285

4. Mededelingen
Geen mededelingen.

Reactie sturen op het
ontwerp van de
provincie.
Terugkoppeling aan
de tafel.
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5. Rondje actualiteiten:
5.1 Werkgroep Fysiek:
 Handhaving parkeerbeleid bij opening Emmaus: Door politie en handhaving zal er
frequenter gecontroleerd worden (op zaterdagmiddagen). Alleen verbalisering bij excessen
(parkeren voor opritten, doorgang voor hulpverleners e.d.), wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met de bewoners. Misschien heeft extra controle effect. Daarnaast contact leggen
met voetbalvereniging en Emmaus om te kijken of een aantal parkeerplaatsen voor de voetbal
gereserveerd kunnen worden. Actie politie/handhaving.
 Controle op aanwezigheid ‘duistere figuren’: betreft aanwezigheid van personen niet uit
Langeweg (bij o.a. locatie de Waai). Vermoeden van handel. Advies vanuit politie: in dit soort
gevallen bij constatering 112 bellen. Is een bedreigende situatie. In het geval van de overlast
en vernieling op schoolplein loopt ander traject via politie in samenspraak met Romelia Simon.
Dit staat niet in verband met dit agendapunt.
 Parkeerbeleid handhaven Danielstraat: aandacht voor het parkeren op stoep, voor uitritten
en bij trafo. De borden van links en rechts parkeren zijn erg verwarrend, daardoor excessen.
Beau van Schaijk zal dit opnemen met adviseurs verkeer.
 Nieuwbouwplannen Langeweg:
- Naast de ontwikkelingen op locaties Tempelier en Weth. Trompersstraat is er ook een
initiatief op de agrarische gronden aan de oostzijde van de Weth. Trompersstraat. Dit
wordt eerst beoordeeld bij de gemeente.
- Start bouw van de woningen op locatie Tempelier is afhankelijk van moment van passeren
akte bij notaris. Zal naar verwachting binnen enkele weken een feit zijn;
- De woningbouwplannen voor de locatie Weth. Trompersstraat worden toegelicht door de
gemeentelijk projectleider Bas Hendriks. De presentatie is bijgevoegd. Vanuit de tafel
wordt aandacht gevraagd voor de toewijzing van de sociale woningbouw door
Woonkwartier. Men wil niet het gevoel hebben dat Langeweg ‘het afvalputje’ wordt. Na
wat discussie wordt afspraak gemaakt dat woonkwartier in overleg met gemeente zal
kijken of bij toewijzing uitgegaan worden van bepaalde gewenste doelgroep (senioren). Dit
wordt teruggekoppeld met de dorpstafel. Op de vraag welk stedenbouwkundig model men
het meest passend vindt, wordt vooral het model met de 2-onder-1 kap in combinatie met
de sociale woningbouw als positief ervaren. De input wordt meegenomen in de
haalbaarheidsstudie die nu gaande is.
5.2 Werkgroep Sociaal:
 Huis van de wijk: op de agenda staat rijbewijskeuring Langeweg, maar dit is slechts een
mededeling. Romelia Simon vertelt hoe het Huis van de Wijk concept in de gemeente
Moerdijk werkt en geeft specifiek aan hoe het geregeld is in Langeweg. Er is bestaat een goed
netwerk, het is alleen lastig om sociale issues te bespreken in een groter verband zoals bij de
dorpstafel. Ook vanuit de dorpstafel is er de behoefte om hulp te krijgen bij het agenderen van
sociale thema’s. Romelia nodigt de tafelaars uit om met haar het gesprek aan te gaan. Er
wordt een ‘intekenlijst’ rondgestuurd. Romelia pakt dit verder op.
 Vergroening van het schoolplein: er is een subsidieaanvraag gedaan. Komt binnenkort
besluit op. Men wil verder aan de slag met plan uit te werken. Volgende keer terug aan de
dorpstafel, waarvoor Roeland Hendriks directeur van de school wordt uitgenodigd. Ook
afstemming met het Groenplan Langeweg.
5.2 Werkgroep Algemeen:
 Bijeenkomst tafelaars 10 maart: Is vanaf 19.30 uur in de Parel in Fijnaart: volgende thema’s
komen aan bod: Energietransitie, Sociale thema’s aan de tafels, Beheer openbare ruimte en
de doorontwikkeling van Mett. Iedereen is van harte welkom.
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Werkzaamheden N285: klankbordgroep vanuit de dorpstafel is al 2 keer bijeen geweest met
de provincie en andere partijen. Het ontwerp dat nu is uitgewerkt is besproken: kent wat
haken en ogen. De rotonde, de verbreding / verdikking aan zowel de oost als westzijde van de
kern en het afkoppelen van de parallelweg rechtstreeks op de N285 zijn de belangrijkste
veranderingen. Mooi resultaat is dat de bomen behouden kunnen blijven. Liever ziet de
klankbordgroep dat in plaats van een rotonde een ‘smart’ verkeerslicht komt. Daardoor hoeft
ook die verbreding/verdikking niet uitgevoerd te worden. Er is begin april weer een nieuwe
bijeenkomst. De klankbordgroep zal voor die tijd toch een reactie sturen. Vanuit de dorpstafel
is er behoefte om op de hoogte gehouden te worden en wil men ook meedenken/meepraten
over de plannen (via de klankbordgroep). Hier zal de werkgroep actie op ondernemen.
Groenplan Langeweg: reeds besproken bij actiepuntenlijst.
Windpark / Energietransitie A16: De drie windkernen Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en
Langeweg werken goed samen. Insteek: de gelden die vrijkomen vanuit het project inzetten
voor voorzieningen in de drie kernen verdeeld via bepaalde systeem. Men gaat ook zitting
nemen in een beheerstichting. Zodra er meer bekend is wordt dit teruggekoppeld.

6. Organisatie dorpstafel
Er is nu een voorzitter vanuit de dorpstafel. Voor volgende keer zal gevraagd worden wie voorzitter is.
Verder is verslaglegging en actiepuntenoverzicht aangepast.
7. Rondvraag /Sluiting 22.00 uur
De eerstvolgende bijeenkomst is op 16 juni. De voorzitter dankt iedereen voor hun inbreng en
aanwezigheid en sluit de vergadering.

