NIEUWS VANUIT DE DORPSTAFEL
Beste dorpsbewoners,
Het is ruim een half jaar geleden dat er een bijeenkomst was van onze dorpstafel Standdaarbuiten.
Het normale leven, ook dat van de dorpstafel, is door de uitbraak van het coronavirus enorm
ontwricht. De afgelopen maanden hebben we ieder van ons vooral bezig gehouden met gezondheid,
het voorkomen van besmetting en het vinden van nieuwe balansen in ons leven. Voor veel mensen
was het een moeilijke tijd. En al (b)lijkt het virus toch weer de kop op te steken, we merken dat het er
veel behoefte is aan een bijeenkomst en informatie. Het bestuur van de dorpstafel heeft in de
afgelopen maanden overigens niet stilgezeten. Er is tussendoor overleg geweest met onze
gebiedscoördinator Tino de Jong en we hebben aandacht gevraagd voor de verschillende
actiepunten, die uitstaan bij de gemeente en de andere organisaties. Een kort overzicht vind u terug in
dit nieuwsbericht.
Daarnaast willen wij u informeren over een aantal actualiteiten, o.a. over de richtlijnen die nu gelden
voor de bijeenkomsten.

Richtlijnen bijeenkomsten
Vanwege de richtlijnen van het RIVM waren fysieke bijeenkomsten tot 1 juli jl. niet toegestaan.
Inmiddels zijn de richtlijnen gewijzigd. De gemeente Moerdijk heeft in navolging op aangekondigde
richtlijnen van de Rijksoverheid in de noodverordening vastgelegd welke regels er gelden voor het
houden van bijeenkomsten. De belangrijkste voorwaarden zijn:
● Altijd 1,5 meter afstand behouden;
● Placeren (toewijzen van vaste zitplaatsen, ook voor sprekers)
● Maximaal aantal bezoekers vastleggen op basis van vloeroppervlak ruimte (exclusief
personeel externe horecagelegenheid)
De regels van de Noodverordening kunt u terugvinden op de website van de gemeente Moerdijk.
https://www.moerdijk.nl/Nieuws-juli-2020/Nieuwe-noodverordening-per-15-juli.html
https://www.moerdijk.nl/coronavirus
De eerstvolgende reguliere vergadering van de dorpstafel staat gepland op 22 september a.s..
We gaan er voorzichtigheidshalve van uit dat deze bijeenkomst doorgang kan vinden en zullen u
hier tijdig over informeren. Ook over de wijze waarop en aan welke voorwaarden voldaan moet
worden.

Actualiteiten
Aan een aantal onderwerpen is de afgelopen maanden gewerkt en die zullen dan ook besproken
worden tijdens de volgende dorpstafel:
- het onderzoek aanleg voetpaden Molenstraat/Molendijk;
- de inrichting van De Wieken;
- het overleg tussen Van Krimpen en de buurtbewoners;
- initiatief ontwikkeling zonneparken;
- beheer en onderhoud openbaar groen;
- doorontwikkeling van communicatieplatform Mett.
Bij het versturen van de agenda begin september, zal de actuele informatie over deze onderwerpen
meegestuurd worden. Voor het onderwerp zonneparken en beheer/onderhoud openbaar groen zal er
vanuit gemeente een toelichting te geven worden.
Mocht u zelf onderwerpen willen agenderen voor de bijeenkomst van de dorpstafel, maak dat bekend
voor 1 september aanstaande bij Joyce Staneke, onze secretaris van de dorpstafel.
dit is een samenwerking tussen:

Een andere actuele mededeling, is het bericht dat onze penningmeester, Coen Tolenaars,
Standdaarbuiten gaat verlaten en dus ook zijn lidmaatschap als bestuurslid zal moeten opzeggen. We
zijn dus op zoek naar een nieuw, enthousiast bestuurslid dat tevens interesse heeft in het
penningmeesterschap. Mocht u meer informatie wensen of heeft u interesse voor deze functie, dan
kunt u contact opnemen met Rob Zoon, voorzitter van het bestuur van de dorpstafel Standdaarbuiten.

Actiepunten
Een aantal onderwerpen van de actiepuntenlijst van de laatste vergadering van 21 januari 2020
komen in ieder geval aan de orde op de eerstvolgende bijeenkomst van de dorpstafel. Dit duurt nog 2
maanden. Daarom kort de stand van zaken op de overige actiepunten:
1. Overname actie opfleuren van de kern:
Evaluatie 3e kwartaal 2020 met nieuwe beleidsregels voor 2021 e.v..
2. Visie op toekomst speelplekken:
Ideevorming vanaf 4e kwartaal 2020.
3. ONS Moerdijk
Nadere toelichting vanuit Surplus in eerstvolgende dorpstafel.
4. Verkeerssituatie Oudendijk
Wordt voortdurend gemonitord. Daarnaast wordt/is er een smiley opgehangen met
effectmeting.
5. Reconstructiewerkzaamheden komende jaren
Raadsvoorstel met investeringsplan is in voorbereiding. Eind 3e kwartaal 2020 bekend.
6. Beheer Markt / Kerk
Krijgt verdere toelichting op dorpstafel 22 september.
7. Herstel tegelwerk a.g.v. aanleg glasvezel
Is met uitvoerder opgenomen. Nog geen terugkoppeling ontvangen.
8. Legen van en frequentie afvalbakken.ondergrondse containers
Is met ophaaldienst opgenomen. Door coronaperiode heeft dit wat achterstand opgelopen.
9. Doorontwikkeling gebiedsplannen
Plan van aanpak in ontwikkeling. Start vanaf 3e kwartaal. Pilotkernen zijn Klundert, Willemstad
en Zevenbergschen Hoek. Andere kernen volgen later.
10. Opruimactie
Zal opnieuw geagendeerd worden voor dorpstafel.
Mocht u meer informatie willen over de dorpstafel Standdaarbuiten en gebiedsplannen algemeen, kijk
op www.gebiedsplannen.nl voor meer informatie.
Wij hopen u hiermee alvast in de tussenliggende periode meer te hebben voorzien van informatie.
Mocht u vragen hebben, neem contact op met:
- Staneke-Meuwissen, secretaris dorpstafel, dorpstafel@standdaarbuiten.org of
- Tino de Jong, gebiedscoordinator, tino.de.jong@moerdijk.nl
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