	
  

	
  
	
   	
  

	
  

	
  

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

Afmeldingen:

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
Digitaal via MS---‐teams
2 december 2020
19:30 – 22:15 uur
Albert van Loon
Antoine Broere
Danny Dingemans (wethouder), Ferdinand van den Oever (Havenbedrijf Moerdijk,
Dieuwke Piebenga (Havenbedrijf Moerdijk), Tino de Jong (Gebiedscoördinator
gemeente), Joyce Bax(Meer Moerdjjk), Annemiek Jacobs (Gemeente
Moerdijk/Sociaal domein), Elly Ackermans, Joël van de Griend, Stefanie Kooij, Ad
Zwanen, Petra Schets, Diana Assman, Hans van Brenkelen, Niels Konings,
Miranda Vonk, Hans Broere, Gelach van Andel, George van Leusden.
Tot 21:00 uur Inge Bakelaar
Jessica Kivits (Woonkwartier), Hans Vissers.

1. Opening en Mededelingen
Albert opent de vergadering.
a. Werkwijze vergadering via MS---‐teams afstemmen.
De werkwijze van het digitale vergaderen wordt onderling afgestemd.
b. Aanwezigheid vaststellen/afwezig meldingen.
Aanwezig en afwezig zoals hierboven vermeld.
Vervolgens een bijzonder welkom aan wethouder Dingemans en aan nieuwe tafelaars
Gelach van Andel bewoner uit de Ewoudsdam en
Miranda Vonk bewoonster aan de Achterdijk.
Joyce Bax stelt zicht voor als partner van de Dorpstafel. Zij is aangesloten bij vanuit Meer Moerdijk
als buurtsportcoach en voor de Dorpstafel aanspreekpunt voor sport activiteiten en kan op
aanvraag deelnemen aan het Dorpstafel overleg.
Annemiek Jacobs is vanavond ook aangesloten en zij licht toe dat ze voor de gemeente Moerdijk
werkzaam is in het sociale domein. Ze komt vanavond meekijken wat er zo allemaal ter sprake
komt tijdens de Dorpstafel om zo een indruk te krijgen over hoe dit nu in zijn werk gaat.
c. Overige mededelingen:
- Wijze van communiceren;
het dagelijks bestuur verstuur sinds kort alle mogelijke informatie en correspondentie zo
veel mogelijk direct door. Dit om eenieder geïnformeerd te houden en hiermee niet tot een
volgende vergadering te wachten. Dit is recentelijk ook zo met elkaar afgesproken.
De vraag aan eenieder is of deze wijze van communiceren beval of als last wordt gezien?
Unaniem wordt teruggegeven dat het prima bevalt.
Hierop besluit het dagelijks bestuur door te gaan met deze manier van direct informeren.
- Geldbedrag Kruisvereniging ZBH;
Petra Schets heeft gesproken met Roel Lodewijks die sprak namens De Kruis Vereniging
Zevenbergschen Hoek. De kruisvereniging gaat stoppen. Het restbedrag wat zij in kas
hebben van ongeveer €600,= zal overgemaakt worden naar de Dorpstafel. Hierbij is
overeengekomen dat dit bedrag ingezet zal worden voor de reanimatiescholingen de
komende jaren.
De kruisvereniging zal namens de Dorpstafel nog een woord van dank toegestuurd
worden.
- Notuleren Dorpstafel;
Voorheen werden de notulen tijdens de Dorpstafel door de gebiedscoordinator (Tino de
Jong) verzorgd. In het kader van het steeds zelfstandiger handelen als Dorpstafel is in
onderling overleg afgesproken dat wij als Dorpstafel de notulen vanaf heden daarom dan
ook zelf gaan regelen. De secretaris zal notuleren en het concept aanleveren.
Voor de situaties waarbij de secretaris verhindert is of de voorzitter moet vervangen, heeft
Petra Schets zich aangeboden als notulist.
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Boompjes aan de Vlijt
	
   bericht ontvangen van Seb Luijten (namens de Vlijt Kopbewoners)
De Dorpstafel heeft het

dat er bomen aangeplant gaan worden aan de vlijt. Het compromis dat daarbij is gesloten
is dat de bomen wat verder van de bruggen (ca. 15m) komen te staan dan eerst, zodat er
voldoende ruimte over blijft om de watergang te onderhouden en er geen conflicten
ontstaan met de andere obstakels, zoals lichtmasten. De bomen zullen op ca. 0,5m uit de
insteek worden geplant. Dit zal wel tot gevolg hebben dat wij ter plaatse van de bomen het
trottoir gaan versmallen tot de minimaal benodigde breedte. Daarnaast is met het
waterschap afgesproken dat we bomen aanplanten met een smalle kroon, zodat ook op
latere leeftijd geen problemen ontstaan voor het onderhoudsmaterieel. In overleg met
Hans van Merrienboer (groenadviseur) is ervoor gekozen om dezelfde boomsoort te
planten, zoals voor de reconstructie aanwezig was. De insteek is om de bomen dit
plantseizoen te kunnen planten, maar daarbij zijn ze natuurlijk nog afhankelijk van het
moment van verkrijgen van de watervergunning.
Huisvesting arbeidsimmigranten
Vanuit de gemeente het voorstel om op de agenda van de eerstvolgende Dorpstafel
(februari 2020) het thema “Huisvesting arbeidsimmigranten” nadere toe te komen lichten.
Dit punt zal opgenomen worden op de agenda in februari.

	
  

2. Vaststellen verslag en actiepunten 7 oktober 2020

a) Er zijn geen opmerkingen en het verslag van 07-10-2020 wordt vastgesteld.
b) De actiepunten lijst wordt doorgenomen en na aanleiding hiervan waar nodig aangepast.
De aangepaste actielijst wordt bij dit verslag bijgevoegd als Actielijst 02-12-2020.

3. Presentatie Logistiek Park Moerdijk (LPM)

De directeur van het Havenbedrijf Moerdijk, Ferdinand van den Oever, verzorgt een presentatie aan de
deelnemers van de Dorpstafel over de komst van het LPM. Hierbij worden tevens de vooraf
aangeleverde vragen beantwoorden en aanvullende informatie zoals o.a. beeldmateriaal(impressies)
van het LPM getoond.
Vervolgens worden er vragen beantwoord van de deelnemers n.a.v. de presentatie.
De presentatie zal samen met dit verslag meegestuurd worden op verzoek van de tafelaars.
Afgesproken wordt dat het dagelijks bestuur met het Havenbedrijf detail afspraken zal maken hoe we
zo goed mogelijk kunnen communiceren over zaken aangaande het LPM.
Tevens zal de werkgroep ‘TruckParking’, welke overlap heeft met LPM, zich tevens gaan focussen op
de komst en realisatie van LPM. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich hierbij aansluiten.
Het Havenbedrijf wordt gevraagd om de Dorpstafel(werkgroep) tijdig te betrekken bij het nemen van
beslissingen die van invloed zijn op de omgeving, zoals de nieuwe/aanpassing aansluiting A16, de te
nemen maatregelen tegen sluipverkeer, oplossing Maria kapelletje (monument) en de
reconstructie/veiligheid van fietspaden etc etc.
Tijdens de aanleg van het LPM zal zoveel mogelijk getracht worden om overlast voor de omgeving te
voorkomen. Het Havenbedrijf vraagt de omwonende om eventuele overlast -welke ontstaat tijdens de
bouw van het LPM- dit direct te melden, zodat hierop snel actie passende genomen kan worden.

4. Verkeer:

a) Verkeersroverlast Hoofdstraat
Dit punt zou gemaakt worden door Hans Visser. Hij heeft zich heeft zich kort voor de vergadering
afgemeld. Middels e-mail had hij al verteld hinder te ervaren van het vrachtverkeer en dat er
vaak met hoge snelheid gereden wordt in de Hoofdstraat.
b) Verkeersoverlast Ewoudsdam
Gerlach van Andel verteld dat er vaak te hard gereden wordt in de Ewoudsdam. Dit veroorzaak
gevaarlijke situaties voor kinderen voor de veelal jonge gezinnen. Hij stelt voor om de straat
alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer en tevens een snelheidsbord 30 KM te
plaatsen aan het einde van de straat.
c) Verkeersituatie algemeen
Ten gevolge van de vorige 2 punten ontstaat direct een discussie over oorzaken en eventueel te
nemen maatregelen. Ook wordt de telleurstelling geuit dat er te weinig gebeurt.
Wethouder Danny Dingemans ligt toe dat er al wel veel gebeurt is, o.a. de aanpassing van de
Driehoefijzerstraat en Hoofdstraat en dat eventuele nieuw te nemen maatregelen gewogen
moeten worden.
Hij wil al wel gaan kijken naar welke no regret maatregelen op de korte termijn genomen kunnen
worden en vervolgens in overleg met de werkgroep sluipverkeer kijken naar de lange termijn
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maatregelen.
	
  
Hierbij zal onder andere gekeken
moeten worden naar het grotere geheel, zoals de plannen van

het rijk voor het aanpassen van verkeerssituatie rondom Breda. Ook zal gekeken moeten
worden hoe eventuele verkeersaanpassingen t.b.v. het logistiek park Moerdijk hierbij slim
gecombineerd kunnen worden door bijvoorbeeld op- en afrit A!6 logischer in te richten.
Ten aanzien van klachten over het niet ontvangen van een reactie na meldingen bij BOA’s en de
wijkagent zal de wethouder persoonlijk contact op nemen met Joël van den Griend.
De Dorpstafel wil graag zo snel mogelijk de gesprekken tussen de gemeente en de werkgroep
Sluipverkeer weer oppakken, omdat dit volgens de Dorpstafel bijdraagt aan een constructief
overleg en oplossing(en).
Eenieder die dat wil kan bij de werkgroep sluipverkeer aansluiten zo ook het advies aan Gerlach
van Andel t.a.v. de situatie in de Ewoudsdam.

5. Parkeerbeleid gemeente Moerdijk ZBH

Niels Konings heeft zich aangemeld om namens de Dorpstafel het dossier Parkeerbeleid op zich te
nemen. Hij de enige die zich voor deze werkgroep heeft aangemeld.
Voor de presentatie van de gemeente over de actualisatie van het beleidsplan waren vanuit de
gehele gemeente slecht 5 personen aanwezig. Deze lage opkomst was mede een gevolg van de
slechte communicatie en doordat de uitnodiging hiervoor pas 1 dag ervoor verstuurd zijn. Hiervoor
heeft de gemeente zich inmiddels verontschuldigd.
Wij hebben inmiddels wel de presentatie en een kort verslag ontvangen. Doordat we zelf niet
aanwezig konden zijn missen we wel de essentie. Zaken die we wilde bespreken direct gerelateerd
aan ZBH en de directe omgeving zijn dus ook niet besproken.
Het verzoek om een vervolg sessie is nog niet gehonoreerd, omdat de gemeente kampt met een
onderbezetting. Wel is afgesproken dat dit gaat gebeuren en dat er tot die tijd geen onomkeerbare
beslissingen genomen worden die ZHB (kunnen) raken.
de
Wethouder Danny Dingemans geeft aan dat het in de planning ligt om in het 2 kwartaal van 2021
een nieuw parkeerbeleidsplan voor de gemeente Moerdijk te realiseren. Hierbij zal dan specifiek
naar lokale normvereiste worden gekeken. Deze moeten dan vooral realistisch zijn voor de lokale
situatie en dus maatwerk leveren. Voordat het beleidsplan afgerond wordt zal er nog een
informatiesessie verzorgd gaan worden.

6. Energie transitie warmte

Ad Zwanen geeft een terugkoppeling van de online informatiebijeenkomst van maandag 23
november over de Transitievisie Warmte.
Vooraf is een enquête gehouden en hierop hebben slechts 122 mensen gereageerd wat niet echt
vertaalt kan worden naar een repressief geheel.
Er werden diverse alternatieve besproken(Warmtenet, Hybride, Groengas, etc). Per buurt zal
geïnventariseerd moeten welke toepasbaar zijn.
Het komt er allemaal wel op neer dat het vaak kostbare aanpassingen zijn die echter betaald moeten
gaan worden door de bewoners zelf.

7. Zevenbergschen Hoek verlicht

Antoine Broere oppert het idee om in deze aparte tijd van corona letterlijk voor enkele feestelijke
lichtpunt(en) te zorgen in onze kern. Dit door de verlichting in de grote Boom voor de kerk, in deze
donkere dagen, weer te activeren met gekleurde led verlichting. Hetzelfde willen we dan ook graag
doen bij de grote boom op de rotonde ter hoogte van ‘De Zwaan’ en dan op de rotonde aan de
Driehoefijzerstraat ook het monument voorzien van gekleurde verlichting en een kerstboom.
Hierover hebben we ook al contact gehad het Centraal comité en die willen graag meedoen en de
boom bij de kerk laten verlichten en deze ook financieren. Wij zullen dan als Dorpstafel de kosten
voor de ander punten moeten dragen.
Schatting is dat ons dit rond de €500,= gaat kosten.
Daarbij vragen we om gebruikt te kunnen maken van de hoogwerker van de gemeente en als dit niet
lukt vragen we toestemming voor het huren van externe hoogwerker.
Aangezien het kort dag is moeten we direct beslissen, anderzijds hebben we in deze tijd nog
nauwelijks kosten gemaakt.
De Dorpstafel stemt unaniem in met dit idee, actie wordt per direct opgepakt.

8. Rondvraag:

Dieuwke Piebenga: geeft vanuit Havenbedrijf Moerdijk aan dat binnenkort weer op 9 december
weer een omgevingstafel Haven- en industrieterrein Moerdijk georganiseerd wordt. Er zijn nog geen
aanmeldingen vanuit Zevenbergschen Hoek binnen. 2 mensen uit Zevenbergschen Hoek zijn
uitgenodigd om bij de live uitzending aanwezig te zijn(u kunt zich nog aanmelden).
Iedereen kan zich aanmelden voor digitale deelname via teams.
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