Overleg:

Dorpstafel Standdaarbuiten
Locatie:
De Standaert
Datum:
22 september 2020
Tijd:
19:30 - 21:30 uur
Voorzitter: Peter Dingenouts
Aanwezigen: 25 aanwezigen

VERSLAG
1.

Welkom en vaststellen agenda
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder wethouder Brummans.
De voorzitter vraagt naar aanleiding van de vorige vergadering de aanwezigen te houden aan de
afspraak dat vragen via de voorzitter gesteld worden. Om de avond ordelijker te laten verlopen ook
niet onderling discussies aangaan of van het onderwerp afwijken.
Tenslotte wijst de voorzitter op de afspraken die gelden in relatie tot de Covid-19 maatregelen,
waarvan een ieder bij uitnodiging en binnenkomst kennis heeft kunnen nemen.
Voor een aantal agendaonderwerpen zijn sprekers (aangemeld). Voorstel om die onderwerpen als
1e te behandelen, daarna de overige onderwerpen en bij gelegenheid de actielijst. Streven om
uiterlijk 21.30 de vergadering te sluiten.

2.

Mededelingen bestuur
Rob Zoon, voorzitter van het bestuur, geeft een korte toelichting op de reden waarom gekozen is
voor een fysieke vergadering. Dit kent uiteraard zijn beperkingen vanwege de huidige Covid-19
maatregelen, maar er was een grote behoefte elkaar weer te treffen. Verder deelt hij mede dat Coen
Tolenaars, de penningmeester, gaat verhuizen naar Oudenbosch en niet langer zijn functie kan
vervullen. Rob spreekt namens de tafel zijn waardering uit voor de inzet van Coen als lid en
penningmeester. Hij zal op passende wijze een bedankje ontvangen. De financiële overdracht heeft
inmiddels plaatsgevonden. Er is wel een oproep voor een nieuwe penningmeester. Kandidaten
kunnen zich melden bij Rob. Dan zal in een volgende gelegenheid daarover gestemd worden.
In verband met andere activiteiten in De Standaert op dinsdagavond, het verzoek om de
vergaderingen van de dorpstafel voortaan op maandagavond te houden. De aanwezigen gaan
akkoord. Daardoor is de eerst volgende avond gepland op maandag 23 november. Tenslotte ook
een woord van dank aan Inge Koster, medewerker bij de gemeente Moerdijk. Zij zal vanwege haar
nieuwe functie niet meer aanwezig zijn bij de dorpstafelbijeenkomsten.

3.

Binnengekomen stukken
Er zijn wel binnengekomen stukken, deze zijn echter behandeld per passend onderwerp. Met name
de openbare ruimte en verkeerssituaties.
4.

Vervolg plannen Van Krimpen
Corne van Meer, bedrijfsleider bij Van Krimpen, geeft toelichting op het proces dat tot nu toe
gevolgd is. De laatste bijeenkomst met omwonenden, vertegenwoordigers van de dorpstafel en
gemeente was op 7 juli jl. In het veld zijn 2 opstellingen geplaatst van de varianten voor de
uitbreiding. Het voorkeursmodel van Van Krimpen, namelijk vast aan het bestaande gebouw, heeft
ook in algemene zin de voorkeur. Er is door omwonenden aandacht gevraagd voor een groene
inkleding/buffer tussen de woonomgeving en de uitbreiding. Daarnaast gevraagd naar logistiek en
vervoersbewegingen. Er komt een inrichtingsstructuur.
Inmiddels is wordt gewerkt aan de 1e opzet van een bestemmingsplan. Hierover is overleg met de
gemeente. Streven is om de onderzoeken eind dit jaar gereed te hebben en dat begin 2021 gestart
kan worden met de bestemmingsplanprocedure.
De heer Wim de Pijper vindt dat de gehele gang van zaken geen schoonheidsprijs verdient. Er is
naar zijn mening niet met de omgeving gesproken of overleg geweest. Daarnaast vindt hij het
onvoorstelbaar dat de gemeente instemt met de uitbreiding van het bedrijf Van Krimpen.

De voorzitter roept in herinnering dat de plannen bij eerdere dorpstafel bijeenkomsten besproken
zijn, waar ook de heer De Pijper aanwezig was. Daarnaast heeft het bedrijf Van Krimpen alle direct
omwonenden en ook de dorpstafel uitgenodigd voor 2 bijeenkomsten om de plannen te bespreken,
Daar is door veel omwonenden gehoor aan gegeven.
Corne van Meer merkt op dat alle input van de omgeving meegenomen is in de afweging van de
plannen en waar mogelijk rekening mee is gehouden dan wel geleid hebben tot aanpassingen.
Op de opmerking van een van de aanwezigen dat door de uitbreiding er veel meer
transportbewegingen plaats gaan vinden, antwoord Corne van Meer, dat door de uitbreiding te
realiseren er juist minder transportbewegingen gaan plaatsvinden, omdat dan de ‘interne
bedrijfslogistiek’ efficiënter wordt en er niet meer tussen 2 locaties gereden moet worden.
Op de vraag waar inwoners kennis kunnen nemen van de onderzoeken en verkeersbewegingen,
verwijst wethouder Brummans naar het (proces van het) bestemmingsplan. Daarin zullen ook de
maatregelen staan die genomen moet worden om de overlast naar de omgeving binnen de
vastgelegde normen te houden.
De heer De Pijper geeft aan dat hij in ieder geval bezwaar zal aantekenen en indien nodig naar de
Raad van State gaat.
De voorzitter dankt de heer Corne van Meer voor zijn toelichting, waarop laatstgenoemde de
vergadering verlaat.

5.

Thema kwaliteit openbare ruimte:
- Tiny Forest: toelichting door Hans van Merrienboer, adviseur groen gemeente Moerdijk
De school gaat vergroenen en als onderdeel daarvan wordt er in afstemming met de (leerlingen
van de) school op 17 november gestart met de aanleg van een Tiny Forest. Het heeft de omvang
van ongeveer 350 m2. Het ligt tussen het voetbalveld en het retentiegebied. Het ontwerp komt
van de leerlingenraad van de school. Er komt zelfs een buitenleslokaal bij. Alles in samenspraak
met IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) en gemeente.
Iedereen is enorm trots op dat het gerealiseerd gaat worden
Vanuit de zaal wordt aandacht gevraagd voor het volgende: komt er een afscheiding (natuurlijk),
wordt het ‘hufterproof’ gemaakt en het gevaar dat het gebruikt wordt als hondenuitlaatplaats.
Komt er beplanting die snel en volledig aanslaat?
Hans geeft aan dat dat laatste ook door het gebruik maken van verschillende boomsoorten
inderdaad de bedoeling is. De inrichting zal zo zijn dat het voor vandalisme of als hangplek niet
geschikt is. In de directe omgeving is er voldoende ruimte voor honden uit te laten.
De dorpstafel zal op de hoogte gehouden worden van de voortgang en ontwikkelingen.
De voorzitter dankt Hans van Merrienboer voor zijn toelichting, waarop laatstgenoemde de
vergadering verlaat.
- Beheer en onderhoud openbaar groen en herinrichting De Wieken: toelichting door Luuk
Daemen van firma Bras en de heer Marco de Keizer van BTL.
Allereerst wordt een korte toelichting gegeven op het beheer en onderhoud openbaar groen. De
werkcombinatie Bras/BTL met ondersteuning vanuit het werkvoorzieningschap, heeft eind vorig
jaar de aanbesteding gekregen voor het beheer en onderhoud openbaar groen in de gehele
gemeente Moerdijk. Uitvoering vindt plaats op het door de gemeente vastgestelde
beeldkwaliteitsplan. Dit is ook bij de dorpstafel Standdaarbuiten eerder besproken. Gezien de
grote omvang is naast het gebruikelijke onderhoud ook geïnventariseerd wat er aan grote klussen
te wachten staat. De uitbraak van het coronavirus heeft ook grote gevolgen gehad. Door
beperkingen, capaciteit (wegvallen van medewerkers) en het nieuwe manier van beheer in een
periode van sterke groei heeft geleid tot veel achterstallig onderhoud. Men is nu volop bezig om
dit gecoördineerd en adequaat in te halen. Maar men erkent eerlijk dat nog niet alles voldoet aan
de normen van het beeldkwaliteitsplan. Dat plan is de basis voor onderhoud en beheer. Dat kan

betekenen dat onderhoud en beheer anders uitgevoerd wordt en bewoners verschillen ervaren.
Het beheer is nu op basis van beeldbestek.
Vanuit de zaal komen wat vragen als het gaat om de frequentie van onderhoud, het niet tijdig
opruimen van afval nadat onderhoud is gepleegd en de wijze van het bestrijden van onkruid.
Marco de Keizer geeft aan dat BTL voor de kern Standdaarbuiten de centrale opdrachtnemer is
en hij/BTL de mensen aanstuurt. Daar waar mogelijk wordt beheer, onderhoud en opruimen
achtereen gedaan, maar soms zijn er (weers-)omstandigheden waardoor er een periode zit
tussen uitvoering en opruimen. Hier zal extra aandacht voor komen.
Verder wil men graag in overleg met de dorpstafel/inwoners een schouw uitvoeren. Men had
eerder al willen schakelen met de dorpstafel, maar door de corona-uitbraak was dat niet mogelijk.
Als mensen geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de schouw, kan men zich aanmelden via
de mail. Voor informatie naar: www.groenpluscombinatie.nl
De wens is om een gecombineerde schouw uit te voeren: grijs, groen, buurtpreventie en
eventueel met Woonkwartier. Dit zal besproken worden met o.a. de gemeente.
Bij de schouw krijgen mensen uitleg over het beeldbestek, de andersoortige wijze van
onderhoudswerkzaamheden (geen chemische middelen) en het beoogde resultaat.
Door Hans Klijn wordt extra aandacht gevraagd voor de bestrijding van heermoes, wat op
verschillende plekken in Standdaarbuiten een probleem is.
Daarnaast wordt door een van de aanwezigen aandacht gevraagd voor de situatie in de
St.Janstraat, waar gras is ingezaaid, maar niet onderhouden is en nu enkel onkruid is.
Tenslotte het verzoek om te kijken naar de mogelijkheid om de rij knotwilgen aan de Molenstraat
door te trekken. Nu staat er veel onkruid en is het ook voor het zicht niet fraai dat dit niet is
doorgetrokken. In verband met de essentaksterfte wordt dit nader onderzocht.
De herinrichting van De Wieken is een onderwerp wat regelmatig op de agenda van de dorpstafel
heeft gestaan. Over de uitvoering zijn veel klachten. De vorige aannemer heeft zowel in de
uitvoering als in de communicatie steken laten vallen. Afspraken zijn niet nagekomen, zoals het
toepassen van grondverbetering.
Beheer en onderhoud is overgenomen door BTL. Men heeft getracht in de afgelopen
maanden/weken om het onderhoud op orde te krijgen.
Jac Bastiaansen vraagt zich af wat men nog gaat doen om de beoogde kwaliteit op orde te
krijgen. Men wil ook graag inzicht in het verschil tussen het plan dat is vastgesteld en wat er nu is
uitgevoerd. Hoe gaat men dit oplossen.
Tino de Jong, gebiedscoördinator gemeente, legt uit dat het onderhoud nu bij BTL ligt, maar dat
een andere aannemer / uitvoerder verantwoordelijk is voor realisatie van het project. Dat is de
contractpartij die het plan heeft uitgevoerd. Hij zal dit voor nader onderzoek terugkoppelen met
Bert Voeten, adviseur speelvoorzieningen. Tevens het verzoek meenemen om het plan dat is
vastgesteld ter beschikking te stellen aan de dorpstafel, deze zit als bijlage bij deze agenda en
staat ook op op de website van de dorpstafel als ook Mett.
De voorzitter dankt de heren Daemen en De Keizer voor hun toelichting.
6.

Initiatief ontwikkeling Energiestransitie; toelichting Sander Eland, adviseur duurzaamheid
gemeente
De powerpointpresentatie van Sander Eland wordt bij het verslag gevoegd omdat er geen
verbinding gemaakt kon worden met internet.
In vervolg op de toelichting vraagt de voorzitter wat nu gevraagd wordt van de dorpstafel. Sander
legt uit dat de gemeente benieuwd is welke mogelijkheden inwoners zelf zien aan mogelijkheden
voor een duurzamer energiegebruik. Heeft men voorbeelden of wil men experimenteren. Is men
ook bereid om te werken aan de energietransitie en een lokale energie agenda. In de praktijk zijn
er wel voorbeelden.
Harry de Rondt pleit er voor om aan de voorkant meer uitleg en duidelijkheid te geven aan
bewoners op basis waarvan er concrete plannen uitgewerkt kunnen worden. Anders ontstaan er
uiteenlopende verwachtingen.
De volgende concrete afspraken worden gemaakt: het onderwerp wordt een vast item op de
agenda van de dorpstafel en het idee is om (weer) een energiemarkt te organiseren, waarbij
verschillende mogelijkheden concrete worden voor bewoners. Overigens kan hier
EnergiekMoerdijk een educatieve rol vervullen.

Initiatief Zonnepark Standdaarbuiten: Sander legt uit dat vorig jaar een initiatiefnemer, Over
Morgen, zich gemeld heeft bij de gemeente. Omdat de gemeente (nog) geen concreet beleid
heeft over de zonneparken, heeft men dit aangehoord en aangegeven dat er eerst onderzocht
moet worden of dit überhaupt haalbaar is. Het advies was, ga eerst met de inwoners praten. De
wijze waarop dit is aangepakt is niet in goede aarde gevallen. Daarnaast was er (behalve de
grondeigenaar) geen enkel draagvlak voor het initiatief vanuit het dorp.
De bijeenkomst die Over Morgen heeft georganiseerd tijdens de vakantieperiode heeft vervolgens
(extra) ‘kwaad bloed’ gezet.
Verschillende aanwezigen spreken hun ergernis uit over de wijze waarop de initiatiefnemer heeft
gecommuniceerd.
Slotsom: er is geen enkel draagvlak en er is (voor de gemeente) geen reden om hier verder aan
te werken. Tenslotte merkt wethouder Brummans op dat ook binnen de visie van de gemeente dit
soort initiatieven, zonneparken in open, agrarische gebieden niet passen en toegestaan worden.

7.
Thema Verkeer:
- onderzoek aanleg voetpaden Molenstraat/Molendijk
- verkeerssituaties Oudendijk e.o.
- Truckparking
Harry de Rondt, namens de werkgroep Verkeer, wil eerst zijn teleurstelling uitspreken dat er
afgelopen jaar niets gedaan is aan allerlei acties. Er is verschillende malen contact gezocht met
de gemeente, o.a. via Tino de Jong, om overleg en voortgang van acties. Er is niets gebeurd en
hij vind dat jammer. Hij wil dan ook graag zo snel mogelijk weer rond de tafel met de mensen van
de gemeente om te kijken wat opgepakt kan worden.
Tino de Jong heeft behoefte om hierop te reageren. Hij erkent dat een aantal zaken niet of op
langere termijn zijn uitgevoerd. De reden ligt grotendeels aan de maatregelen die golden in
afgelopen tijd in relatie tot het Covid-19. Maar hij is het niet eens met het beeld dat er niets is
gedaan. Zo is de enquête rondom het voetpad Molenstraat uitgevoerd en teruggekoppeld met de
werkgroep, de verkeerssituaties aan de Oudendijk zijn in beeld gebracht, de gemeente heeft een
smiley-bord geplaatst en is dit aan het monitoren, in de nieuwsbrieven is aangegeven welke
acties er tussentijds zijn opgepakt (niet alleen voor het onderdeel verkeer).
Afgesproken wordt, als de situatie het toelaat, om met de werkgroep verkeer en de (nieuwe)
adviseur(s) verkeer rond de tafel te gaan om de vervolgacties af te stemmen.
De volgende nieuwe zaken vanuit verkeer worden aangemeld:
● Op diverse plaatsen aan de Oudendijk is onderhoud gepleegd. Door maaiwerkzaamheden
zijn bermpaaltjes kapot;
● Bij 2e Kruisweg zijn er deksels van afvoerputjes kapot, dit levert gevaar op voor wandelaars
en fietsers;
● Bord bij de Kerk geeft verwarring over richting van het verkeer. Fietsers rijden tegen het
autoverkeer in en dat levert gevaarlijke situaties op Verzoek om ‘rondje rond de Kerk’
eenrichting te maken voor al het verkeer;
● Bij de Weeldijk/de Dreef is het overzicht op de weg/kruispunt slecht door de dichte
bosschages;
● Bij de Nieuw Landsedijk is er sprake van een belemmering door overhangende takken
● Bij de Molendijk werkt de wegversmalling onhandig, veel mensen rijden toch door vanuit het
dorp ondanks dat er auto’s staan en ze geen voorrang hebben.
● Een bredere stoep zou ook prettiger zijn op sommige plaatsen in het dorp
Algehele conclusie: dit zijn zaken die of via de BuitenBeterApp Moerdijk gemeld kunnen worden dan wel
bij een toekomstige (gecombineerde) schouw meegenomen kunnen worden. Melden is sowieso van
belang. De lijst zal door Tino de Jong teruggekoppeld worden met de beheerders openbare ruimte van de
gemeente.

Verder is er uitvoerig aandacht voor de niet legale truckparking bij het tankstation. Er is in de
zomermaanden extra overlast ervaren. Diverse aanwezigen geven aan dat het om het gaat om afval,
dumpen gebruikte spullen, sanitair gebruik van bossen en omgeving door chauffeurs, blokkades, lichten
van geparkeerde vrachtwagens en onlangs het draaien (in de nachtelijke uren) van koelwagens.
Wethouder Brummans en Tino de Jong lichten toe dat de gemeente (samen met de regio) bezig is met
plannen voor permanente, beveiligde truckparking. Dit is nog een lang proces en tot het moment dat er
zicht op realisatie is, moeten huidige situaties helaas gedoogd worden. De wethouder gaat toch intern na
wat er aan gedaan kan worden qua handhaving.

8.
Thema Sociale verbindingen
Er is over het thema geen concrete informatie ingediend/voorgelegd. Schuift op naar volgende
vergadering
9.
Doorontwikkeling communicatieplatform Mett
Een interne werkgroep bij de gemeente is op basis van de input vanuit de gebiedstafels bezig met een
voorlopige opzet. Bedoeling is dat dit komende weken besproken/getest wordt met o.a. de gebiedstafels.
Planning is er op gericht om het nieuwe platform vanaf januari 2021 operationeel te hebben
10.
Sluiting en rondvraag
De actielijst is niet besproken, maar wordt geactualiseerd (is bijgevoegd)
-

Hans geeft aan dat vanwege de huidige situatie de bekende kerstboomverbranding niet mogelijk
is.
Er is een nieuw contactpersoon over het 380 Kv traject Ab de Feijter, gegevens bekend bij
bestuur
Nu de molendijk een voorrangsweg is geworden, lijkt het vaak meer op een racebaan.
Voorstel om ook de volgende vergaderen indien in persoon ook digitaal uit te zenden
Groen gaat schouwingen doen dus meldt u zich aan via groenpluscombinatie.nl
Volgende keer buurtpreventie weer op de agenda

Verslag vorige vergadering ( 21 januari 2020)
- Tekstueel/inhoudelijk
- Actielijst
Nr

20190625-04
20190625-05 /
20200922-05
20190625-10

20191022-01
2020121-02
2020121-03

20200922-01

20200922-02

Actiepunt
Visie dorp op toekomst speelplekken Standdaarbuiten
Harry de Rond geeft aan dat de werkgroepleden nog geen gelegenheid
hebben gehad om hierover van gedachte te wisselen. Komt volgende keer
terug.
Truckparking: ondanks gedoogsituaties worden mogelijkheden van
optreden tegen misstanden ter plaatse bekeken,
Overzicht reconstructiewerkzaamheden de komende jaren in
Standdaarbuiten
Dit staat gepland voor 1e kwartaal 2021. Komt dan terug op de agenda van
de dorpstafel
Communicatie (-middelen / structuur) dorpstafel
Beheer markt\kerk
Herstel tegelwerk agv aanleg glasvezel
Agenderen ‘dorpsavond Standdaarbuiten
Niet eerder dan 1e kwartaal 2020, afstemmen met diverse activiteiten /
agenda’s
Uitvoering/Evaluatie De Wieken
Aan de hand van oorspronkelijk vastgesteld plan inventariseren wat er nog
ontbreekt. Kijken wat er nog kan/moet gebeuren. Wordt teruggekoppeld
met dorpstafel.

Wie

Joyce Staneke &Harry de
Rond
Tino de Jong
Diana Kaasenbrood / Tino
de Jong

Joyce Staneke & Tino de Jong
Tino de Jong
Tino de Jong

Bestuur DT / Tino de Jong

Bert Voeten / Tino de Jong

20190129-05

20200922-03

20200922-04

Ontwerp doortrekking pad Molendijk-Molenstraat heroverwegen in
werkgroep.
Komt aan de orde bij Thema Verkeer en Veiligheid
Aanmelden kandidaten penningmeester
Door vertrekt Coen Tolenaars, bestuur op zoek naar nieuwe
penningmeester. Aanmelden bij Rob Zoon

Voorbereiden schouw
In samenspraak met de GroenPlus combinatie. Aanmelden kan. Onderzoek
naar mogelijk combineren van schouwen van grijs/groen en buurtpreventie

Harry de Rond

Rob Zoon
Tino de Jong/
terugkoppelen beheerders
gemeenten / GroenPlus
Combinatie

