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Bewoners

ong. 45 personen

A.

Welkom door de wethouder
Wethouder Koevoets heet een ieder van harte welkom bij deze tweede bewonersavond ten
behoeve van de herinrichting van de Markt in Standdaarbuiten. Het toepassen van
burgerparticipatie bij de herinrichting van de Markt van Standdaarbuiten is een goed voorbeeld van
deze manier van betrekken van de bewoners bij de planvorming.
Het aantal ingekomen inzendingen voor de ontwerpwedstrijd is verrassend en de ontwerpen zijn
ook allemaal goed bruikbaar gebleken.
Na het welkomstwoord geeft wethouder Koevoets het woord aan José Hiel, die de avond verder
zal leiden.

B.

José Hiel – Communicatie Gemeente Moerdijk
José Hiel geeft een terugblik op de eerste informatieavond en ligt het programma voor de tweede
informatieavond toe:
• Welkom
• Terugblik / doel van deze avond
• Uitslag ontwerpwedstrijd
• Ontwerpvarianten
• Pauze
• Vragen en suggesties
• Planning en vervolg
• Afsluiting

C.

Hans Klijn – Dorpsraad
Hans Klijn geeft een overzicht van de ontwerpwedstrijd en het verloop hiervan tot op heden.
Na de inwonersavond op 18 oktober 2013 zijn de bewoners naar huis gegaan met de nodige
‘’bagage’’ voor het opstellen van het meest inspirerende ontwerp voor de Markt van
Standdaarbuiten.
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De onderstaande personen hebben een ontwerp ingediend:
Linda Jansen, Adrie Machielse, Erik Dutour Geerling, Dirk Boudewijn, Ciska Boudewijn-Nouwen,
Kim Teunissen, Kees v/d Heuvel.
Kees v/d heuvel heeft twee stuks ontwerpen ingediend.
Alle ingekomen inzendingen zijn door de jury beoordeeld. De jury bestond uit:
Theo van Vliegen (ondernemer op de Markt)
Kees van de Linde (heemkundekring)
Gerard Meesters (bewoner van de Markt)
Willem Loeff (gemeente Moerdijk)
Hans Klijn (dorpsraad)
De 8 stuks ontwerpen worden allemaal door Hans Klijn toegelicht.
Het winnende ontwerp is het ontwerp van Kees v/d Heuvel en de tweede prijs is voor het ontwerp
van Dirk Boudewijn. Het ingezonden ontwerp van Kim Teunissen krijgt een vermelding op deze
avond. Kim vraagt om een speeltuintje buiten het plangebied.
De prijswinnaar Kees v/d Heuvel heeft een extra ontwerp gemaakt waar hij “Out of the box’’ heeft
gedacht. In zijn ontwerp komt het vakantiegevoel in Standdaarbuiten naar voren en wordt de Kerk
omgevormd tot een park met parkeerplaatsen.
Het behouden en een andere invulling geven aan de leegstaande kerk valt bij alle aanwezigen
goed en zou misschien toch eens nader uitgezocht kunnen worden.
Kees van de Linde van de Heemkundekring nodigt Kees v/d Heuvel uit om hier samen een over te
brainstormen.
D.

Adcim
Door Ingenieursbureau Adcim zijn uit de ingezonden ontwerpen drie varianten samengesteld,
De 3 varianten onderscheiden zich op de volgende hoofditems:
• Overzicht / uitstraling
• Parkeerindeling
• Verdeling groen / verharding
• Hoeveelheid parkeerplaatsen
De 3 varianten worden ieder afzonderlijk door Roel Snijders behandeld en toegelicht.

E.

Pauze
In de pauze worden de 3 varianten door alle aanwezigen uitgebreid bekeken en beoordeeld. Door
Adcim, gemeente en dorpsraad worden de opmerkingen en vragen behandeld en beantwoord.

F.

Vragen en suggesties
Na de pauze worden de volgende vragen gesteld:
• Vraag: Liggen de varianten vast, of kunnen bepaalde items uit het ene ontwerp ook
toegepast worden in het andere ontwerp?
• Antwoord: Ja, bij het kiezen van de varianten kan op dit op het stemformulier aangegeven
worden.
• Vraag: Waarom komt er in de varianten geen éénrichtingsverkeer voor?
• Antwoord: Het verkeer zal dan over de omliggende straten worden gestuurd en deze zijn
daarvoor niet geschikt. Daarnaast zal het wegprofiel bij een inrichting voor
éénrichtingsverkeer te smal worden.
• Vraag: Hoe is bereikbaarbaarheid van de Markt geregeld tijdens de uitvoering en wordt er
rekening gehouden met evenementen zoals Carnaval, wielerronde op 4 mei etc.?
• Antwoord: De uitvoering staat gepland in de periode bouwvak 2014 tot bouwvak 2015. In
deze periode vallen ook alle evenementen. Bij het plannen van de uitvoering wordt hier
zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
• Vraag: Komt er na de aanleg van de riolering eerst een noodbestrating en later een
definitieve inrichting?
• Nee, dit komt wel voor als bijvoorbeeld de riolering erg diep ligt en er zakkingen verwacht
worden. Op de Markt ligt het riool niet zo diep en wordt de definitieve inrichting in één keer
gerealiseerd.
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G.

Willem Loeff – Projectleider Gemeente Moerdijk
Willem Loeff geeft een toelichting op de planning en op het verdere verloop van het project.
• December 2013:
Stemming varianten
• Januari 2014:
Uitwerken voorkeursvariant
e
• 12 februari 2014:
3 informatieavond
• Maart – Juli 2014:
Uitwerken ontwerp riolering
Opstellen bestek
Aanbesteding
• Bouwvak 2014 – bouwvak 2015:
Uitvoering riolering en bestrating
• Najaar 2015:
Uitvoering / aanleg groen
Tijdens de toelichting op de planning worden nog de volgende suggestie gedaan:
• Het toepassen van Delftse stoepjes of geveltuintjes zal in overleg met de desbetreffende
bewoners op de Markt worden bekeken.
• Bij de aanleg van de riolering in de nabijheid van de Kerk, dient rekening gehouden te
worden met de in de bodem nog aanwezige “Oude Stoffel Kerk”

H.

Afsluiting
De avond wordt afgesloten door de wethouder, de heer L. Koevoets.
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