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Voorzitter:

Dorpstafel Moerdijk
De Ankerkuil
6 december 2018
19:00 – 21:30 uur
Edwin Alderliesten

1. Welkom Dirk Leijten, nieuwe jongerenwerker
2. Vaststellen agenda
3. Verslag vorige vergadering
4. Stand van zaken projecten
Dorpshart
De afgelopen weken zijn Bianca, Jan en Jos druk geweest met geld inzamelen voor de
speeltuin voor mindervalide kinderen. In totaal is het volgende opgehaald:
Rotary
€5.000
91 donaties
Kinderen IBS de Klaverhoek hebben een sponsorloop georganiseerd €2.800
Bingo
€2.100
Flessenactie Jumbo
€3.800
Pokeravond TPO
€250
Goede doelen club
€250
Rabobank West-Brabant Noord doet een gift vanuit het fonds
Ook hebben een aantal grote bedrijven van het haven- en industrieterrein interesse om mee
te doen. Ook het Havenbedrijf heeft medewerking toegezegd. Op woensdag 12 december
sluiten Jan en Bianca aan bij de omgevingstafel Haven- en industrieterrein.
Aanstaande zaterdag staan ze op de kerstmarkt. Dan tonen ze borden met hoe de speeltuin
eruit gaat zien en een filmpje van samen spelen, samen sterk. In de huidige tekening is het
sportcourt nog niet rolstoeltoegankelijk. Dit wordt het wel door in het midden van de
sportcourt een opening te maken. De kanttekening is wel dat dan ook bijv. scooters toegang
hebben. Hierop moeten we samen op toezien dat dit niet gebeurt.
De realisatie van het dorpshart loopt nog steeds conform planning.
Waterfront (en LPM)
In het Klaverblaadje en op de website staan de recente artist impressions.
Loes geeft aan dat het onderhoud aan de haven nu slecht is en vraagt hier aandacht voor.
Daarnaast vraagt Loes aandacht voor het feit dat zij mei 2019 naar alle waarschijnlijkheid
stopt met haar functie als havenmeester. Zij vraagt aandacht voor het regelen van haar
opvolging of voor een andere manier van toezicht. András pakt beide zaken op.
Het blijft wachten op besluitvorming LPM. De uitspraak van het Europese Hof was wat
positiever dan vooraf gedacht. Het is nu wachten op de uitspraak van de Raad van State. Er
is de hoop dat deze uitspraak voorjaar 2019 komt. De marktvraag is er nog steeds.
We maken direct na de zomer 2019 de balans op. Op het moment dat er dan nog geen
positieve uitspraak over het LPM ligt, dan gaan we gezamenlijk in gesprek over mogelijke
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maatregelen aan de dorpshaven. De dorpshaven kan in de huidige toestand niet nog jaren
blijven liggen.
Fietspad
De planning blijft qua einddatum hetzelfde, alleen de volgorde in activiteiten wordt wat
anders. De actuele planning wordt op de website toegevoegd.
Openbare orde en verkeershinder
De tweede fase van het werk aan de Steenweg is afgerond. Daarnaast is een verkeerstelling
Ten opzichte van juni vorig jaar (voor de werkzaamheden aan de Steenweg) zijn er 250
voertuigen minder op een etmaal. Een belangrijk deel van het verkeer is sluipverkeer.
Afgesproken wordt dat de volgende dorpstafel wordt nagedacht over mogelijke oplossingen.
Door de werkgroep Verkeer worden alternatieven voorbereid. Daarbij zal ook een
verkeersdeskundige van de gemeente aanwezig zijn. Dan ook zal de planning van de verdere
aanpak van de Steenweg worden geagendeerd.
Verkoop, PR & Imago
Op de website is de actuele stand van zaken van de aan- en verkoop van de woningen van de
Moerdijkregeling te zien. De tasjes aan nieuwe inwoners wordt weer uitgegeven. Vanuit
gemeente Moerdijk krijgen alle inwoners een oproep om een tasje op te halen. De nieuwe
inwoners uit het dorp krijgen deze persoonlijk vanuit de werkgroep overhandigt. De inhoud
wordt aangevuld met de brochure over het dorp en informatie van de verenigingen.
Vorige keer werd aangegeven een bijeenkomst te organiseren voor nieuwe inwoners. De
laatste keer zijn alle nieuwe inwoners uitgenodigd voor de dorpsdag in juni. Als werkgroep
hebben we erover gesproken. Op korte termijn is er geen dorpsdag. Een alternatief is een
nieuwjaarborrel voor deze groep te organiseren. De dorpstafel besluit om iets te
organiseren bij de officiële opening van het dorpshart.
IBS de Klaverhoek
De laatste jaren is deze werkgroep niet meer actief. Martin en Liesbeth zitten beiden in de
MR en het kwaliteitsforum en zijn lid van de dorpstafel. Zij zullen de koppeling houden met
de school. Ook is Leon Smits, de directeur, lid van de dorpstafel.
Energietransitie
Het was een aardige opkomst tijdens de bijeenkomst over de energietransitie gekoppeld aan
het windmolenpark A16 in oktober. Er werd positieve input gegeven. Deze bijeenkomst
moest toen ook nog in Zevenbergschen Hoek en Langeweg plaatsvinden. Na de
bijeenkomsten wordt alle input opgehaald. De verwachting is dat de werkgroep het eerste
kwartaal 2019 weer bij elkaar komt.
Kernbudget
Volgende week gaat de vereniging naar de notaris en wordt deze opgericht. Arij Boogerman
is voorzitter, Marco Hoedt is secretaris en Nel van Meel is penningmeester. Het kernbudget
is voorlopig gereserveerd voor de speeltuin. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn
bij de agenda toegevoegd. Daarop kwam de vraag waarom er geen hardheidsclausule is
opgenomen om in bijzondere situaties af te kunnen wijken van de regels. Edwin zorgt ervoor
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dat de werkgroep een voorbeeld krijgt van een dergelijke clausule, ter overweging om deze
wel of niet op te nemen in de statuten.
5. Aanmeldingen Moerdijkregeling
De termijn voor aanmelden 2019 is verstreken. Er is één aanmelding. Daarnaast zijn er dit
jaar een recordaantal woningen verkocht (bijna 30). Het aantal woningen dat nog in het bezit
is van de gemeente neemt gestaag af.
6. Inzamelingsactie Moerdijk: Samen sterk, samen spelen
Dit is besproken bij de werkgroep dorpshart.
7. Bezetting huisartsenpost
De gemeente heeft geen rechtstreeks mogelijkheden om de huisartsen Klundert weer ‘te
verplichten’ weer spreekuur te houden in de Ankerkuil. Huisartsen zijn vrije ondernemers.
Edwin gaat na hoe met de gebiedstafel Klundert kan worden samengewerkt irt voldoende
bezetting huisartsenpost na het stoppen van huisarts van Rijn. Ook in Klundert is er onvrede.
8. Vertrek Caroline Hoendervangers
Caroline is per 1 december gestart bij de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur. Zij
wordt vervangen door Remko de Kok en Corianne Bartels. Remko en/of Corianne sluiten aan
bij de dorpstafel van 26 maart.
9. Voorzitterschap dorpstafel
Edwin vraagt naar kandidaten om zijn voorzitterschap over te nemen. Op dit moment zijn die
er niet. De inzet is wel om het voorzitterschap in 2019 over te dragen. Dit komt de volgende
vergadering opnieuw op de agenda.
10. Vaststellen datum volgende dorpstafel
dinsdag 26 maart 2018
11. Rondvraag
Voor de kavels tegenover de Ankerkuil is net geschakeld met Woonvizier. Zij geven uiterlijk
januari2019 aan of zij daadwerkelijk in de markt zijn om met deze kavels aan de slag te gaan.
Als dit niet het geval is, wordt gekeken naar andere mogelijkheden.
.
Vanuit de vitaliteitsregeling van het Havenschap wordt gemeentebreed gezorgd voor het
plaatsen van AED’s. De komende periode worden de wenselijke locaties daarvan in beeld
gebracht.
12. Afsluiting
Actielijst
Actie
Nagaan planning/ aankap onderhoud aan de haven
Hoe wordt het beheer van de haven ingevuld?
Aangepaste planning fietspad op de website delen
Alternatieve routes voor sluipverkeer op agenda dorpstafel 26 maart.

Wie
András
András
Caroline
Melissa
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Contact gebiedstafel Klundert met de huisarts, is er samenwerking mogelijk?
Aanpakken laatste stuk Steenweg en de planning bespreken in dorpstafel 26
maart
Opmaken balans LPM uiterlijk september 2019 irt aanpak gebied dorpshaven
Opmaken balans kavels Steenweg januari 2019

Edwin/Wendy
Edwin/Martijn
Edwin
András

