VERSLAG GEBIEDSTAFEL

Betreft overleg:
Datum overleg:
Voorzitter:
Aanwezig:
Afwezig/afgemeld:

Bestuursvergadering Gebiedstafel Buitengebied
25 oktober 19.30-21.30 uur
Wim Rijnart
Wendy Roelen, Ronald van de Stroom, Monique Van der Made, Laura de Jongh,
Dimph Rubbens
-

1. Opening en welkom
Agenda bespreken
2. Notulen 22-06-2021 bespreken
Goedgekeurd. Verkorte notulen worden op METT gezet.
3. Samenwerking/ondersteuning gemeente
Er komt weinig reactie terug vanuit de gemeente.
4. Notulen vergadering 16-08-2021 en doornemen actielijst
Tour de Boer was een dag met prachtig weer. Hele mooie opkomst, rond de 700 bezoekers.
Gebiedsgericht werken, het is heel lastig om algemene onderwerpen voor het hele buitengebied te
hebben.
Heeft het nog meerwaarde om door te gaan met het buitengebied? Half december nog eens bij
elkaar komen en over deze vraag nadenken.
5. Gevolgen ontwikkeling LPM (kaart ook op METT Buitengebiedstafel + gebiedsplannen)
Het dorp Moerdijk vindt de kaart voornamelijk positief. Een soortgelijke kaart komt voor elke kern.
6. Gevolgen voorkeursrecht Noordrand voor oa. bewoners Achterdijk
Tekst van gemeenteblad Noord 01 en Noord 02 lijkt exact hetzelfde (artikel 4/artikel 5 is verschillend)
Er is om uitleg gevraagd over hoe deze plannen tot stand zijn gekomen.
Welke gronden (contouren) betreft het voorkeursrecht, vanaf wanneer het in is gegaan en wat
betekent dit voor de bewoners die daarbij betrokken zijn?
Wellicht kunnen deze drie vragen beantwoord worden voor de volgende vergadering.
7. Opfleursubsidie. (Bv banken in buitengebied tbv fietsers?)
Het is geen verplichting om de opfleursubsidie te besteden voor specifieke opfleuracties, het is
eigenlijk gewoon een plus op je kernbudget.
8. Bijeenkomst met B&W op 19 april 2022 voorbereiden
Doorschuiven naar volgende vergadering.
9. Rondvraag
- Volgende vergadering financiën bespreken, groen ontwikkelfonds bespreken.
- Er blijft input gegeven worden op interessante punten wat betreft Waterschap en dijkverbetering.
- Quick scan over lokale democratie, is dat wel of niet iets voor het buitengebied om na te
bespreken? Antwoord, nee, inwoners zullen beter bij de kernen van de dorpen aansluiten.
Volgende bestuursvergadering gepland op donderdag 21 december.

