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Opening en welkom
Wendy Roelen is vanaf 1 april jl. de nieuwe gebiedscoördinator en het aanspreekpunt voor de tafel
Buitengebied.
De gebiedstafel Buitengebied is een (overleg)platform voor iedereen wie bewoner is van het
buitengebied en wie een bijdrage wil leveren aan het behouden of verbeteren van de leefbaarheid in
het buitengebied. Het verbinden van inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners
staat hierbij centraal. Het buitengebied gaat om alle gronden in de gemeente Moerdijk, exclusief de
kernen.
Waterpeil
Brabantse Delta houdt het bestuur op de hoogte van de huidige stand van zaken, zij halen
momenteel belangen op van belanghebbende (organisaties, boeren, etc.). ZLTO heeft samen met het
Waterschap een app ontwikkeld waarop de waterpeilen te zien zijn, waar je kunt beregenen, etc.
Voedselbos Langeweg
Er lopen twee projecten binnen gemeente Moerdijk: Tiny Forest en Voedselbos. Beiden hebben een
sociale functie. Een Tiny Forest is echter meer gericht op educatie terwijl een Voedselbos gericht is
op voedselproductie.
Update: er zijn initiatieven voor het oprichten van een Tiny Forest in Zevenbergen naast het
hockeyterrein, één in Klundert bij de Dierenweide en nog een Tiny Forest in Langeweg.
Glasvezel
De aanleg van glasvezel is opgestart door E-Fiber. E-Fiber zoekt naar vrijwillige ambassadeurs voor de
promotie. De vraag is of wij dit verder willen ondersteunen door middel van bijvoorbeeld een
bijeenkomst voor inwoners van het buitengebied.
Update: Planning gemeente Moerdijk (e-fiber.nl)
Sponsoring fietstocht juni 2021
Vanuit het kernbudget is de plaatselijke fietstocht “Bietje gezond de polder rond” gesponsord.
Arbeidsmigranten
Enkele bestuursleden zijn bij de bijeenkomsten over arbeidsmigranten aangesloten. Er is wel een
behoefte aan een extra toelichting.
Update: de projectleider komt de volgende bijeenkomst, mits agenda technisch mogelijk, een extra
toelichting geven.
Energietransitie
Er is behoefte aan een extra toelichting over de stand van zaken vanuit het bestuur.
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Akkerranden
ZLTO krijgt veel meldingen van leden dat er agressie is. Particulieren die hun hond uit komen laten op
de aangeplante akkerranden. ZLTO wilt samen met de gemeente bordjes laten ontwikkelen met
uitleg waarom de bloemenrand er ligt, waarom je voorzichtig moet zijn, etc. Wandelen is toegestaan,
maar onder voorwaarden.
Strokenteelt
De vraag is of er onder agrariërs behoefte is aan een toelichting over strokenteelt. Er moet namelijk
wel interesse voor zijn, wat zeker in deze tijd lastig lijkt. Besloten is dat de ANV (agrarische
natuurvereniging) Drimmelen Moerdijk hier een meer geschikte partij voor is.
Truckparking Moerdijk Oost
Momenteel gebeurt er veel in de hoek Moerdijk Oost. De gemeente is bezig met het maken van een
overzichtskaart voor de projecten/plannen en de relatie helder te krijgen.
Ondermijning
Er is geen behoefte om hier nog dieper op in te gaan. De toelichting tijdens de ledenvergadering in
november 2019 wordt als voldoende gezien door het bestuur.
Behoeftepeiling gebiedstafel buitengebied
Hoe bereiken we de mensen? Op welke manier kunnen we verder ontwikkelen? Inventariseren waar
er behoefte aan is. Ideeën die zijn gepasseerd:
- Behoefte peilen door middel van publicatie krant/social media/mett/gebiedsplannen.nl
- Projectmatige onderwerpen bespreken
- Inloop café organiseren, bijvoorbeeld bij Bras
- Gebruik maken van de website www.gebiedsplannen.nl
- Facebookpagina aanmaken of via gemeentelijke Facebookpagina?
Vervolg
Na de zomervakantie een bijeenkomst organiseren plus een ledenvergadering inplannen.
Ook besproken
- Gevraagd wordt hoe het zit met het beheerplan voor de wegen in het Buitengebied waarmee
het waterschap mogelijk bezig is. Deze moet in 2023 herzien zijn.
- Gevraagd wordt hoe het zit met de betrokkenheid van de gemeente bij de dijkverbetering
aan onder andere de Steiledijk. Dit in relatie tot de wegbreedte, infrastructuur en de
verkeerveiligheid.

