VERSLAG GEBIEDSTAFEL

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

Plenaire vergadering 2 Buitengebied Moerdijk
12-05-2022 20.00 – 21.45 uur
Wim Rijnart
Ronald van de Stroom, Monique Van der Made, Laura de Jongh, Corrie Schouten,
Pascal Rijnart
Met bericht van verhindering: Wim de Vries, Jan Willem Heesbeen, Corina Segeren,
Luc Willems, Jan Peter Niemandsverdiet.
Zonder bericht van verhindering: Leon Langeweg.

1. Opening en welkom
Agenda bespreken
2. Routes
Er zijn al veel bestaande routes, maar vaak gaan deze over asfaltwegen. Er zijn tal van
mogelijkheden om via gps gebaande routes te lopen en te uploaden. Echter heb je dan wel te
maken met betreffende grondeigenaren, vb Rijkswaterstaat, gemeente, bedrijven, etc.
De gemeente geeft aan hierin graag mee te denken en te willen faciliteren.
VVV Moerdijk - Een wereld vol plezier Hier staan al heel veel leuke en interactieve routes
binnen de gemeente Moerdijk
Routiq - 145.867 routes voor fietsers en wandelaars Via deze app kun fiets- en wandelroute
punten met elkaar verbinden.
Relive | Ren, Fiets, Wandel & meer Via deze app kun je je eigen routes vastleggen en ook
punten die jij interessant vindt, vastleggen door middel van bijv een foto te plaatsen op je
route.
3. Voorstel voorlooproutes
Een voorloopgroep creëren, die deze routes dus gaan lopen/fietsen/paardrijden. Bekijken of
het prettige routes zijn en deze dan ook met gps registreren.
Daarna kunnen op deze routes gekeken worden naar grondeigenaren, routes groener
gemaakt worden, bankjes geplaatst worden, etc. Je kunt dan veel gerichter gaan werken met
deze punten.
Ronald heeft contact gehad met een gebiedsmanager van de provincie. Er zijn plannen vanuit de
provincie om iets langs de Dintel te gaan ondernemen. Dit is compensatie voor de windmolens en de
suikerfabriek. Dit wil nog niet erg van de grond komen, wellicht kunnen wij daar ook wat extra vaart
achter zetten door aan te geven om daar aan mee te willen werken. Onderdeel van Waterpoort.
Corrie wil wel een route lopen, eind mei, begin juni. Wellicht wil Jan Willem mee wandelen en de
nieuwe route vast te leggen via Relive. Wim neemt contact met hem op.
Kan Jan Peter ook met iemand een route fietsen? En Leon?
Monique en Ronald willen ook wel meefietsen met iemand.
4. Voedselbossen
Pascal heeft veel ervaring met aanleggen van voedselbossen in Drimmelen. Zo is er een
BoerBurgerBos met de voorwaarde dat er voor 250 jaar de bomen mogen blijven staan
(Amerkantop.com). Zo is er een garantie door de gemeente afgegeven dat er geen
projectontwikkelaar kan gaan bouwen op korte termijn. Er zijn plannen binnen de gemeente
Drimmelen om nog zo’n bos te creëren.
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Dit is een heel mooi voorbeeld voor bijv. de gemeente Moerdijk, naast het huidige tiny forest
in Langeweg en twee tiny forests in Zevenbergen.
Er is ook een mooi stukje naast LR & PC Prinses Irene en eventueel ook een stukje terug
tussen de N-weg en de volkstuintjes. Een herinrichtingsplan indienen is een mogelijkheid om
zoiets aan te wijzen om een tiny forest oid te creëren.
Tevens is de groenstrook in Klundert ook geschikt.
De functie van de gebiedstafel zou kunnen zijn dat je verschillende instanties samenbrengt
om zo plannen van de grond te krijgen/werkgroepen te creëren.

5. Leefbaarheids-pot Havenschap Moerdijk
Medio september gaan we als gebiedstafel een plan opzetten om een groenstrook/tiny
forest/voedselbos aan te gaan leggen in Klundert. Pascal wil hierbij ook helpen waar mogelijk
is. Doel is ook om dat o.a. uit de pot van Havenschap Moerdijk te halen.
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Activiteitenlijst
Nr.

1
2
3

Houder

4

Corrie/ Jan Willem?
Ronald
Ronald, Monique,
Leon?, Jan Peter?
Wim

5

Wim

Actiepunten
Lopende zaken
Geen
Nieuw
Nieuwe wandelroute(s) creēren m.b.v. relive
Plannen provincie bij suikerunie achterhalen.
Fietsroute langs Dintel creëren mbv relive. Eventueel ook andere
fietsroutes met bezienswaardigheden. Niet teveel routes tegelijkertijd
Bij nieuwe gebiedscoördinator gemeente informeren naar vrije grond
tbv tiny forest/voedselbos
Neemt contact op met Jan Peter en Jan Willem om de plannen door te
nemen.

6

Volgende bijeenkomst 7 juli 20.00 uur in de Niervaert te Klundert.

