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Stand van zaken dorpstafel Helwijk
30 juli 2020
Het bestuur van de dorpstafel

Beste tafelaars,
Zoals bekend konden er dit voorjaar vanwege de richtlijnen rondom Corona geen bijeenkomsten van de
dorpstafel plaats vinden. Om dezelfde reden is het in elk geval op korte termijn niet mogelijk om fysiek bij
elkaar te komen. Om jullie in de tussentijd te informeren over wat er speelt, nemen we jullie in deze
nieuwsbrief mee langs de actuele onderwerpen.
Eerstvolgende dorpstafel
De eerstvolgende dorpstafel is gepland op 19 oktober 2020. We hopen dan weer een fysieke bijeenkomst te
kunnen organiseren. Uiteraard moeten we hierbij de richtlijnen van de beheerder in acht nemen en dat vergt
natuurlijk enige aanpassingen, waarvoor alvast begrip. Hierover ontvangen jullie nog nader bericht.
Namens het bestuur van de tafel en de gemeente wensen we iedereen een prettige zomervakantie!
Met vriendelijke groet,
Namens de dorpstafel Helwijk en de gemeente Moerdijk,
Erik Maliepaard
Luc Willems

Hoe staat het met de diverse projecten?
•

Geluidsproblematiek A4
Op 14 juli vond er overleg plaats tussen de gemeente, Rijkswaterstaat en een delegatie van
betrokken inwoners. Centrale onderwerp was de brief van de minister en de vervolgaanpak.
Belangrijkste boodschap van de brief is, dat het Ministerie aangeeft te voldoen aan de wettelijke
normen (geluidproductieplafonds) op basis waarvan er door Rijkswaterstaat op en langs de A4 ter
hoogte van Helwijk geen maatregelen behoeven te worden genomen. Rijkswaterstaat is wel bereid
om medewerking te verlenen aan een eventueel gemeentelijk initiatief (bovenwettelijk). De
gemeente onderzoekt de mogelijkheden hiervoor.

•

Aanpak garages
Woonkwartier is bezig met het plan van aanpak voor de garages in het dorp. De stand van zaken zal
tijdens de eerstvolgende dorpstafel nader worden toegelicht.

•

Speelplekken
Alle bestaande speelplekken in de gemeente Moerdijk krijgen een opknapbeurt. Is een grote operatie
en dus wordt dit gefaseerd uitgevoerd. Helwijk staat ingepland voor 2021

•

Nieuwe BOA
Anouk Eversdijk is de nieuwe BOA voor Helwijk. Zij vervangt Jeff Martens en zij zal zich tijdens de
volgende tafel even komen voorstellen.

•

Nieuwe brandweerkazerne
De huidige brandweerkazerne aan de Landpoortstraat in Willemstad is verouderd. De gemeente gaat
een onderzoek instellen naar een geschikte locatie voor een nieuwe kazerne.

•

Onderhoud openbare ruimte
Bij het onderhoud van de openbare ruimte werkt de gemeente samen met aannemingsbedrijf Bras
BTL. Het is de bedoeling, dat dit bedrijf zich tijdens de volgende dorpstafel nader komt voorstellen.

•

Sociaal\Huis van de Wijk
Vanwege Corona hebben er voor het Huis van de wijk geen inloopmoment plaatsgevonden. Er is in de
tussentijd contact geweest met het basisteam, burenhulpkaart is verspreid (social media), om signalen
op te vangen, bij elkaar te melden en op te pakken waar nodig. Er zijn weinig signalen binnengekomen,
wat in deze natuurlijk positief is. In september zal de inloop van het Huis van de wijk weer opnieuw
starten, echter met een andere sociaal werker. Claudia Mostert had graag persoonlijk afscheid willen
nemen tijdens de dorpstafel, maar door de omstandigheden is dit er niet van gekomen. Langs deze
weg wil zij jullie bedanken voor het samenwerken binnen deze fijne kern Helwijk! Haar collega Margot
Eekhout zal haar gaan vervangen.

Bovenstaande onderwerpen zullen tijdens de volgende dorpstafel nader worden besproken, maar zo heeft u
toch al een beeld van de stand van zaken. Heeft u nog agendapunten laat dit dan even aan ons weten.

Contact met de gemeente
U kunt voor vragen over bovenstaande projecten contact opnemen met de gebiedscoördinator van Heijningen.
Luc Willems is bereikbaar via luc.willems@moerdijk.nl en telefonisch 06-54731432.

