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Beste heer, mevrouw, 
 
 
De leefbaarheid van Zevenbergschen Hoek heeft voor de gemeente Moerdijk een hoge prioriteit. De 
gemeente is samen met maatschappelijke partijen van plan om op locatie van de basisschool en het 
gemeenschapshuis een multifunctionele accommodatie te realiseren. Dit om het sociaal maatschappelijk 
voorzieningenniveau in Zevenbergschen Hoek toekomstbestendig te maken. Op 17 april heeft u hierover 
meegedacht tijdens de interactieve bijeenkomst in gemeenschapshuis De Zevensprong.  
 
Opbrengsten bijeenkomst 
Tijdens de bijeenkomst dacht u onder andere mee over op welke manier het gebouw een 
ontmoetingsplek kan worden voor het hele dorp, wat de verwachtingen zijn van de samenwerking tussen 
diverse maatschappelijke partijen en hoe dit vertaald kan worden in gezamenlijk beheer en organisatie. 
De stellingen zijn in deelgroepen besproken en de opbrengst is zeer waardevol voor de verdere 
uitwerking van het project. Zo is duidelijk naar voren gekomen dat Zevenbergschen Hoek behoefte heeft 
aan een locatie om elkaar te ontmoeten. Er zijn al samenwerkingsverbanden, maar de onderlinge lijnen 
kunnen verkort worden door het bieden van een passende accommodatie. Bij voorkeur met een centrale 
‘gezellige’ gelegenheid om informeel samen te komen. Ook wordt er meerwaarde gezien in het onderling 
leren van elkaar. Basisschoolkinderen versus ouderen en praktijkgerichte vaardigheden versus culturele 
ontwikkelingen. Wat betreft beheer en organisatie heeft u de voorkeur uitgesproken voor een vaste 
beheerder als centraal aanspreekpunt die de belangen behartigt van alle gebruikers. Uiteraard zijn er ook 
aandachtspunten meegegeven, waaronder aandacht voor de fysieke scheiding van verschillende functies 
en voor de verkeersveiligheid.    
 
Nader onderzoek 
Een aantal voorstellen gaan we nader onderzoeken . Denk hierbij aan het oprichten van een 
bibliotheekfunctie en een theaterzaal, maar ook de manier waarop het beheer wordt geregeld. Ook zijn er 
voorstellen aangedragen die, ondanks de goede intenties, op voorhand al niet meegenomen kunnen 
worden in de verdere uitwerking. Zo is het oprichten van een zwembad niet realistisch. 
De complete lijst met ingebrachte uitgangspunten is als bijlage aan deze brief toegevoegd en tevens 
(vanaf eind volgende week) te vinden op de gemeentelijke website: 
https://www.moerdijk.nl/Projecten/Projecten-in-Zevenbergschen-Hoek/Schoolontwikkeling-
Zevenbergschen-Hoek.html  
 
Onderdeel van het nader onderzoek is het oprichten van een nieuw bestuur/beheerstichting. Deze 
zoektocht wordt samen met Stichting gemeenschapshuis De Zevensprong na de zomer ingezet. 
Verenigingen die gebruik maken van het gemeenschapshuis worden uitgenodigd om hierover mee te 
denken. Mocht u op voorhand al weten actief betrokken te willen worden bij het oprichten van een nieuw 
bestuur/beheerstichting, dan kunt u zich bij mij aanmelden. Uiteraard geldt deze uitnodiging ook voor 
iedereen die niet gerelateerd is aan een vereniging. 
 



 
 
 
 
 

 

Opstellen overeenkomst 
De volgende stap is het opstellen van een overeenkomst met een partij die het verdere ontwerp- en 
bouwproces (de zogenaamde bouwheer) op zich neemt, het schoolbestuur en de gemeente. Hierin 
komen onder andere afspraken vast te liggen over het tijdspad, de kosten en de 
samenwerkingsverbanden. Maar ook aspecten als de manier waarop u als inwoner of gebruiker verder in 
het proces betrokken wordt en op welke manier we het beheer gaan invullen, worden vastgelegd in deze 
overeenkomst.  
 
Sommige punten die zijn opgehaald tijdens de bijeenkomst gaan we in de overeenkomst verankeren , 
andere punten worden meegenomen in het vervolgproces. Veel aangegeven wensen voor het 
toekomstige ontmoetingscentrum kunnen nu al in gang worden gezet. Veranderingen hoeven niet te 
wachten tot de nieuwe accommodatie er is , ga met elkaar in gesprek en organiseer wat mogelijk is. Het 
multifunctionele gebouw wordt als ontmoetingscentrum gerealiseerd voor Zevenbergschen Hoek, maar 
de ontmoetingen zelf worden door de inwoners en gebruikers gerealiseerd.  
 
Aangezien het vinden van een geschikte partij die het ontwerp- en bouwproces op zich neemt meer tijd in 
beslag neemt dan vooraf verwacht, is nu nog niet aan te geven op welke termijn de volgende stap binnen 
het project wordt genomen. Zoals afgesproken tijdens de bijeenkomst houden we u op de hoogte van 
relevante ontwikkelingen binnen het project. 
 
 
Wenst u een nadere toelichting op deze terugkoppeling of heeft u vragen over het vervolgproces? Dan 
kunt u rechtstreeks contact opnemen met mij via telefoonnummer 0168 373 420. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Moerdijk, 
 
De projectleider, 
 
 
 
W. Roelen  


