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1. Welkom en mededingen.
Ton Haverkamp opent de digitale vergadering met een toelichting op de procesregels en een bijzonder
welkom voor de aangeschoven wethouders.
Mededelingen
• De besturen van een aantal verenigingen in Fijnaart hebben de samenwerking met elkaar opgezocht. Het
gaat om de ondernemersvereniging, Oranjevereniging, de evenementenstichting en de dorpstafel. Eén
van activiteiten die zij al gezamenlijk heeft ondernomen, is het plaatsen van extra kerstbomen en een
kerstgroet op de toegangswegen naar Fijnaart.
• Anja Schievink heeft een nieuwe baan bij de provincie Noord-Brabant. Voor haar wordt momenteel een
vervanger gezocht.
2. Update Vitaal Centrum Fijnaart.
Projectleider Mark Geerts deelt dat er al ruim 50 mensen gesproken zijn in groeps- en individuele interviews.
Deze input wordt gebruikt om ‘ontwikkelscenario’s’ op te stellen om te komen tot een vitaal centrum voor
Fijnaart. Die scenario’s worden ook doorgerekend, om zicht te hebben op de haalbaarheid van alle ideeën. We
verwachten in het voorjaar terug te komen naar onder andere de dorpstafel, om de denkrichtingen die er zijn
te delen en hierover het gesprek aan te gaan.
Wordt er ook rekening gehouden met ouderen en bejaarden met het winkelcentrum?
Ja zeker, dat onderwerp is ook regelmatig naar voren gekomen in de interviews, om rekening te houden met de
nabijheid van voorzieningen voor ouderen.
Hoe worden de rest van de inwoners straks meegenomen?
Dit voorjaar is er, naast een bijeenkomst met de dorpstafel, ook een algemene bijeenkomst voor alle mensen
die input willen leveren. Aanstaande donderdag is er ook weer een overleg van de projectgroep met onder
andere het puntje communicatie op de agenda. Jan-Willem is ook lid van de projectgroep.
Postcoderoos/ zonnepark (Joep Peeraer, Adwin van As)
Joep Peeraer heeft een presentatie verzorgd over het initiatief
Postcoderoos/Zonnepark.
In 2017 is aan de dorpstafel het idee ontstaan om een
postcoderoos/zonnepark te ontwikkelen in Fijnaart. Er is hiervoor een
locatie gevonden op het voormalig korfbalveld, nabij de
tennisvereniging. Energiek Moerdijk is toen uitgenodigd om samen met
de werkgroep een plan te maken voor de realisatie van de
postcoderoos. In april 2018 is een ‘principe verzoek’ ingediend bij de
gemeente. De gemeente heeft een positieve basishouding
aangenomen omtrent dit principe-verzoek. En heeft een aantal
voorwaarden geschetst waar het plan aan zou moeten voldoen. Door
corona is de ontwikkeling wel wat vertraagd, maar achter de schermen
is wel verder gewerkt. Zo is bijvoorbeeld gezocht naar een goede installateur.
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Er zijn in februari en in augustus bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst in augustus
nam de werkgroep een negatief kritische tendens waar. Daarom heeft de werkgroep zich afgelopen periode
ingespannen om de communicatie met omwonenden te intensiveren. Dit hebben ze gedaan door huis-aan-huis
bij alle huishoudens, die rondom de locatie wonen, langs te gaan. Het gaat hierom om 32 huishoudens,
waarvan een drietal niet zijn bereikt en de overige 29 huishoudens wel. Twintig huishoudens hadden geen
bezwaar, 4 huishoudens zijn neutraal of heeft de werkgroep niet gesproken en 8 huishoudens hebben wel
bezwaren, waarvan twee principieel. De andere bezwaren richten zich met name op het onderwerp ‘zicht’.

De zonnepanelen worden niet hoger dan ca. 2 meter, dat is lager dan de voorwaarde die de gemeente heeft
gesteld (3 meter). Om het terrein komt een hekwerk (niet hoger dan ca. 2 meter) met groenvoorzieningen.
Deelnemers mogen tegen kostprijs zonnepanelen kopen, waarbij gefaseerd wordt uitgegeven. Dus eerst direct
omwonenden, dan Fijnaart en zo verder. Omdat er een nieuwe postcoderoosregeling aankomt, die minder
gunstig is dan de huidige postcoderoosregeling, is een snel handelen wenselijk. Dit kan tot wel drie tot vier jaar
hogere terugverdientijd inhouden. Er komen straks ongeveer 1.800 panelen met een opbrengst van circa
672.000 MWh/jaar (1e jaar).

Ter voorbeeld wat afbeeldingen van een zonnepark in Deurne en hoe ‘zicht’ opgelost kan worden met
hekwerken met groen.
Mening direct omwonenden?
Het zonnepark wordt in de ‘achtertuin’ van de ene inwoner aangelegd, zodat andere mensen kunnen
profiteren, geeft één van de aanwezigen aan. Wat vindt de werkgroep daarvan? Joep verwijst naar het rondje
langs de direct omwonenden. Natuurlijk staat niet iedereen te springen, maar al met al geven de meeste
huishoudens aan geen principiële bezwaren (meer) te hebben.
Zijn er geen betere locaties te vinden zonder direct omwonenden? Bijvoorbeeld langs de rijkswegen?
Het vinden van geschikte locaties is ontzettend moeilijk. De voorkeur gaat sowieso uit naar zon op daken of zon
op (inbreidings)locaties en niet naar zon op landbouwgrond of in open veld. Ook moet maar net de eigenaar
van een perceel bereid zijn mee te werken. De gronden langs de rijkswegen zijn bijvoorbeeld van
Rijkswaterstaat en niet zomaar in te zetten voor de ontwikkeling van een postcoderoos voor inwoners van
Fijnaart. Er is ook geen wetgeving waarmee de overheid derden kan verplichten om bijvoorbeeld hun grond of
dak beschikbaar te stellen. De beoogde locatie is in eigendom van gemeente Moerdijk, wat bijdraagt aan het
betaalbaar houden van het plan.
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Opgemerkt wordt dat het terrein nu een puinhoop is en er zorgen zijn over criminaliteit. Het zonnepark kan
wellicht hiervoor juist een mooie oplossing zijn? Het park zal ook met camera’s worden bewaakt en de
aankleding met hekwerk met groenvoorziening kan ook het geheel een positieve impuls geven.
Complimenten zijn er ook voor de werkgroep van wethouder Brummans. Dit zijn allemaal vrijwilligers die veel
tijd steken in alles uitzoeken en mogelijk maken van dergelijke plannen. Daarvoor dank. Draagvlak is belangrijk,
dus wethouder spreekt de wens uit dat men probeert er samen uit te komen. Afgesproken wordt dat een
aparte afspraak wordt gepland tussen Joep/Adwin en Bas van Deursen.
3. Update Waterwijk (Caroline Claassen)
Fase 1 en 2 van Waterwijk zijn nu helemaal verkocht en dat is buiten ook te zien aan de start van de bouw van
de woningen. In bijlage 1 is de verkaveling van dit gedeelte van de wijk te zien. De verkoop van fase 1 en 2
wordt nu geëvalueerd door de gemeente. Er is wel al een lijst van 16 ‘geparkeerde’ inschrijvers, die wachten op
deze fasen 3 en 4.
Klopt het dat men drie meter grond moet vrijhouden aan beide zijden van het huis?
Daar zijn inderdaad regels voor die verschillen per huistypen. Die regels zijn terug te zien op de website. Op
zo’n strook mag overigens wel een tuinhuisje of iets dergelijks worden gebouwd.
Mogen er huizen met een plat dak worden gebouwd?
Ook deze regels zijn terug te vinden op de website. Voor de buitenste (zicht)randen zijn welstandregels
opgenomen in het plan. In het midden van het plan mag in principe alles gebouwd worden.
Er staan een aantal bomen in fase 3, die een deel van de grond in fase 3 minder aantrekkelijk maken (zon). Gaat
de gemeente hier wat mee doen?
De gemeente is wel in gesprek met de eigenaar van de bomen. Mogelijk zijn ze ook wat aan het einde van hun
levensduur, dan zouden ze wellicht verwijderd kunnen worden.
Hoe ziet het nu eigenlijk met de verkeerontsluiting? Ook in relatie met snelheid op de Pr. Margrietstraat?
Caroline heeft deze vragen intern weggezet en komt er op een later moment op terug.
Kan er ter hoogte van de voetbalkooi een doorsteek komen c.q. stuk berm worden verhard?
Het plan is nog niet helemaal af. T.z.t. wordt de inrichting van de openbare ruimte in meer detail ontworpen en
dan kunnen dit soort wensen worden meegenomen. Caroline neemt dit mee in het vervolgproces.
4.

Kort rondje langs overige projecten (Anja Schievink)

Perceel voormalig Julianaschool
Er zijn vleermuizen aangetroffen, waardoor aanvullend flora- en fauna onderzoek nodig is. Er is geprobeerd om
een ontheffing te krijgen, zodat het pand eerder gesloopt kon worden. Helaas is die niet verkregen. Het
vervolgonderzoek kan pas in het voorjaar plaatsvinden. In de tussentijd gaat de planvorming wel gewoon
verder.
Het terrein is inmiddels flink aan het verrommelen. De eigenaar is hierop aangesproken. Vanuit de tafel komt
het signaal dat ze zich toch ernstig zorgen maken. Er zitten bijvoorbeeld vrij regelmatig jongeren binnen en je
moet er niet aan denken wat er mis kan gaan als die bijvoorbeeld een vuurtje gaan stoken of vuurwerk gaan
afsteken. Dit signaal gaan we delen met de projectleider.
ZNS Terrein
Er is belangstelling vanuit een projectontwikkelaar voor het ZNS terrein met als doel het terrein te ontwikkelen
voor woningbouw. We kunnen hier verder helaas nog niets over melden.
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Appelaarsedijk
Dank aan de gemeente die adequaat heeft gereageerd op de brief van de dorpstafel over de bermen aan de
Appelaarsedijk. De bermen zijn inmiddels opgevuld door de gemeente, chapeau.
Een verbeterpunt is de verlichting. Deze lijkt vrij laat aan te gaan. Als je bijvoorbeeld op een scooter rijdt, gaan
de lichten pas aan als je al onder de mast bent. Kan hier wat mee gedaan worden? Anja geeft dit signaal door
aan de projectleider.
5.

Rondje langs de werkgroepen

Zwerfafval: initiatief
Michael van Rijen wil graag een initiatief ontwikkelen om met een aantal vrijwilligers zwerfafval op te ruimen.
De gemeente kan hierin wel faciliteren (leveren van knijpertjes, ophalen van de vuilniszaken) via Rene de
Koeijer. Het zou leuk zijn als een aantal inwoners hiervoor een plan ontwikkelen. Jan-Willem vult aan dat al
een paar jaar een klas van de Julianaschool rondloopt, die zou je ook kunnen betrekken bij dit initiatief
(Josephine van Oosten). Voorstel is om met de werkgroep Levendig Fijnaart op te pakken.
Klimaatproof
Ivo Dierks meldt terug dat hij een nieuwe werkgroep aan het vormen is en contact met de gemeente is gelegd.
Hij hoopt ook wat te kunnen met het ‘inspiratiedocument’ in combinatie met de klimaatanalyse van gemeente
Moerdijk. We hebben het aan tafel vaak over ‘woningbouw’ en ‘wegen’, maar laten we ook aandacht vragen
voor zaken als hittestress en klimaat en bijvoorbeeld ook het programma Vitaal Centrum benutten ook op het
thema klimaat stapjes te zetten.
Oude Molen
Er hebben zich nieuwe leden aangemeld en straks met het nieuwe platform Mett hoopt Leandra daar een
goede connectie mee te kunnen legen. De acties uit de actielijst lopen allemaal nog.
Blijvend Actief
Sinds de uitbraak van het virus geen bijeenkomst gehad. We wilden daarvoor aan de slag met het
evenemententerrein, maar binnen het programma Vitaal Centrum wordt ook naar dit terrein gekeken. Voor de
kortere termijn speelt mogelijk wel al de staat van onderhoud van dit terrein. Ook worden de ruiten van de
kassen achter het terrein regelmatig ingegooid. Graag ook daar aandacht voor. Anja geeft deze signalen intern
door.
Wethouder Brummans geeft aan dat ze vandaag ook nog in het college gesproken hebben over de (overlast
van) hangjongeren, zeker nu in coronatijd en jongeren meer en meer vertier op straat zoeken. Het heeft dus
zeker de aandacht van de gemeente.
Levendig Fijnaart
Sinds de uitbraak van corona wat minder bij elkaar gekomen, maar in het nieuwe jaar blazen we deze
werkgroep weer nieuw leven in.
Fijnaart Veilig en bereikbaar
Wethouder Dingemans licht toe dat op gebied van verkeer de gemeente momenteel te maken heeft met een
aantal personeelswisselingen en nog één openstaande vacature. De verwachting is dat het team snel weer
compleet is. In de tussentijd gaat de wethouder zelf met de werkgroep Fijnaart Veilig en Bereikbaar in gesprek.
De werkgroep ontvangt op korte termijn hier een uitnodiging voor.
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Actielijst, overzicht projecten/ programma’s en deelnemers werkgroepen
A. Actielijst/ overzicht per werkgroep
Nummer
Gemeente
20191021-01
20191021-02
20191021-03

20201208-01

Onderwerp

Stand van zaken/ afspraak

Planning

Signaal functioneren
BuitenBeterapp doorgeven
Signaal rommel bij achter
medisch centrum
Signaal terugkoppeling vanuit
de BOA’s aan inwoners bv via
Fendert Lokaal
Waterwijk- verkeerseffecten

Doorgegeven aan de trekker
van de Buitenbeheer app
Doorgegeven aan de BOA’s

KW4 – 2019

Doorgegeven aan de BOA’S

KW4 – 2019

Projectleider kom terug op de
vragen rondom de
verkeerseffecten van Waterwijk
20201216: Signaal doorgegeven
aan projectleider, projectleider
is gevraagd terugkoppeling te
doen aan de tafel.
20201216: De beheerders van
de verlichting heeft de
instellingen gecontroleerd en
aangepast.
20201214: Gegevens gedeeld
met Ton Haverkamp, hij legt
contact
-

-

Gemeld op 16-12-2020.
Zaaknummer 189827.
Terugkoppeling aan melder,
Theo de Jong

Afgerond

Gerealiseerd m.u.v. een vlonder
waar nog een procedure voor
loopt
Gerealiseerd en geopend
08-12-2020. Op een laag pitje,
aangezien vanuit programma
Vitaal Centrum ook naar dit
terrein wordt gekeken.
Inventariseren 0-situatie en
opstellen plan voor de
toekomst (N. Breure/ J. Nijhoff)
21-1-2020: gemeente heeft een
verbetervoorstel gedaan aan VV
de Fendert
8-12-2020: de gemeente heeft
geen reactie van VV de Fendert
ontvangen, ook niet naar een

KW4 - 2019

20201208-02

Zorg overlast/veiligheid
voormalig Julianaschool

20201208-03

Verlichting Appelaarsedijk
detecteert fietsers/scooter te
laat.

20201208-04

Aanmelding Theo Noordzij
goed verwerken

20201208-05

Afspraak wethouderwerkgroep Bereikbaar en
Veilig
Svp aandacht vanuit de BOA’s
voor de kassencomplexen
achter evenemententerrein

20201208-06

Werkgroep Blijvend actief
2019
Project Zilvermeeuw

2019
2018
2018

Aanleg bewegingsroute
Jeu de boules Fendert
Toekomst
evenemententerrein

20191021-04

Verbetervoorstel
parkeerplaats VV de Fendert
(voorkomen achteruitrijden)

KW4 – 2019

-

Afgerond

Begin 2021

KW4 – 2019
-

Afgerond
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A.20191021-05

Verzoek verbeteren
toegankelijkheid
hondenuitlaatplaats

A.20191021-06

Verkennen en bepalen locatie
tweede aanplakzuil
A.20190121-01 Opstellen verenigingsagenda
Werkgroep Levendig Fijnaart
2018
Realisatie zonneweide/
postcoderoos (Ies Leijten)

20191021-07

20201208-07

Bomen Kadedijk aan
gemeente

Uitwerken plan voor
collectieve actie zwerfafval
opruimen
Werkgroep Oude Molen
2019
Verkeersveiligheid Oude
Molen

aantal reminders. Het actiepunt
wordt daarom van de lijst
gehaald.
Gebiedscoördinator zet dit
intern bij gemeente uit
8-12-2020: team openbare
ruimte heeft aangegeven naar
het draaihek te kijken. Voor een
eventueel verhard pad naar de
uitlaatplaats is geen financiële
ruimte in de huidige budgetten.
21-1-2020: rond de kerst is een
programma van eisen er uit
gegaan. Eneco is nu aan het
kijken wat er nodig is en we zijn
in afwachting van de offertes
van de zonnepalen.
8-12-2020 De werkgroep heeft
de business case bijna af. Heeft
hiervoor een ronde langs de
direct omwonenden gemaakt
en presentatie gegeven aan de
dorpstafel. Actie: 1:1 afspraak
inplannen met Bas van Deursen
21-10-2019: Werkgroep maakt
een voorstel voor een snoeiplan
en legt die voor aan de
gemeente
21-01-2020 & 8-12-2020: Er is
door de werkgroep geen
terugkoppeling gegeven op dit
actiepunt.

KW4 – 2020

KW4 – 2019
-

KW4 – 2019

20201208: Initiatief van
Michael van Rijen, uitwerken in
deze werkgroep

-

20-01-2020: Gesprekken met de
gemeente lopen. Uit evaluatie
blijkt dat de maatregelen een
positief (verlagend) effect
hebben gehad om de snelheid
van verkeer. Er wordt
nagedacht over aanvullende
maatregelen (voorrang
omdraaien bij de versmallingen
e.d., eventueel een extra
versmalling). Focus nu op de
Oude Molensedijk, maar ook de

-
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2019

(Her)bestemming café/
huisvestiging
arbeidsmigranten

A.20191021-08

Afstemming locatie bushalte
Oude Molen

Werkgroep Veilig en Bereikbaar
2018
Schoolroute Appelaarseweg,

2018

Schoolfietsroute De Dreef:

2018

Schoolfietsroute Boerendijk

2018

Kadedijk, zebra, Jumbo

2018

Parkeerplaats Bernhardstraat

2018

Kruispunt Margrietstraat/
Rode Kruisstraat
Oude Appelaarsedijk.

2018

wens dit te verbreden met een
plan voor het gehele dorp.
8-12-2020: de gesprekken
hierover staan momenteel op
een laag pitje vanwege de
personele wisselingen bij
gemeente Moerdijk.
21-01-2020: laatste stand van
zaken is niet bekend.
Er is bezwaar ingediend door
bewoners. De
bezwarencommissie heeft dit
bezwaar nu onlangs behandeld.
Het is wachten op het advies
van de commissie en beslissing
na bezwaar van de gemeente.
21-01-2020: werkgroep is in
overleg met Arriva en
gemeente over veiliger locatie.
8-12-2020: Hierover lopen de
gesprekken nog steeds. In de
richting naar Fijnaart is een
locatie gevonden bij de
brievenbus. Daar staat ook al
een bankje. In de andere
richting is echter nog geen
goede plek. De plek die we voor
ogen hadden, roepen bezwaren
op bij twee van de drie direct
aanwonenden. De intentie van
zowel werkgroep als gemeente
is om een veilige locatie te
vinden voor de bushalten.

-

KW4 – 2019

21-01-2020: zie verslag update
gemeentelijke projecten.

-

Gerealiseerd m.u.v. laatste
deel, waar
onteigeningsprocedure voor
loopt.
21-01-2020 & 8-12-2020: er is
geen update gegeven.
21-01-2020: & 8-12-2020 er is
geen update gegeven. Deze
locatie valt binnen de scope van
programma Vitaal Centra
21-01-2020: & 8-12-2020 er is
geen update gegeven.
21-01-2020: & 8-12-2020: er is
geen update gegeven.
21-01-2020: & 8-12-2020: er is
geen update gegeven.

On hold tot afronding
onteigening

-

-
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2018

Wens voetpad Parallelweg

2018

Verzoek verwijderen van een
parkeerplaats aan de
Molenstraat.
Verzoek plaatsing
fietsenklemmen bij apotheek

A.20191021-09

A.20191021-10

Verzoek verwijderen
varkensruggen Molenstraat

A.20191021-11

Signaal verkeersonveiligheid
(snelheid) Prinses
Margrietstraat

A.20200917-1

Afronding fietspaden
Appelaarsedijk

Werkgroep Klimaatproof
2019
Project Leeuwerik
2018
2019
2018
2020

Waterbassin in productiebos
(Subsidie voor)
klimaatmaatregelen
Afkoppeling regenwater bij
bedrijfspanden
Nieuwe leden werven

21-01-2020: & 8-12-2020 er is
geen update gegeven.
21-01-2020: & 8-12-2020 er is
geen update gegeven.

-

21-01-2020: & 8-12-2020: Er is
geen update gegeven.
21-10-2019: Werkgroep legt
verzoek voor aan gemeente.
21-01-2020: & 8-12-2020: Er is
geen update gegeven.
21-10-2019: Werkgroep legt
verzoek voor aan gemeente.
8-12-2020: werkgroep heeft dit
signaal gedeeld met de
gemeente, update volgt een
volgende keer. Er ligt een
relatie met project Waterwijk
(stijging hoeveelheid verkeer,
ook op de Pr. Margrietstraat en
de gevolgen daarvan op de
verkeersveiligheid. 21-01-2020:
er is geen update gegeven.
21-10-2019: Werkgroep pakt
signaal op.
17-9-2020: de werkgroep heeft
kritische noten geplaats bij de
kwaliteit van afwerking van het
nieuwe fietspad aan de
Appelaarsedijk. Met name het
hoogteverschil tussen de berm
en fietspad is een zorgpunt.
Afgesproken is dat de
dorpstafel een brief gaat
sturen.
08-12-2020: Gemeente heeft
besloten de bermen op te
hogen en werk is inmiddels
uitgevoerd.

KW4 – 2019

Wordt gerealiseerd samen met
een project uit waterproof
Mee bezig s.m. gemeente
Mee bezig s.m. gemeente

-

Mee bezig s.m. gemeente
In januari 2021 plaats de
werkgroep een stukje in de
krant om leden te werven.

-

KW4 – 2019

KW4 – 2019

Afgerond

-
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B. (Door)lopende activiteiten werkgroepen
Onderwerp
Samenwerking verenigingen
Buurtpreventie
Eetproject Jan Punt Hof
Present in vriendschap Fijnaart
Automaatje

Werkgroep/ projectleider.
Werkgroep Levendig Fijnaart
Buurtpreventieteam
Werkgroep Levendig Fijnaart
Werkgroep Blijvend actief
Werkgroep Blijvend actief. Gestart begin 2020, maar momenteel vanwege
corona op een laag pitje.

C. Lopende opgaven/ projecten
Onderwerp
Realisatie woonwijk Waterwijk

Vuelta 2021?
Perceel voormalig Juliana school
Programma Vitaal Centra

Werkgroep/ projectleider.
Caroline Claassen, projectleider gemeente Moerdijk.
Wensen uit het dorp:
• Verharden berm/ doorsteek van voetbalkooi naar nieuwe wijk
• Vissteiger bij de vijvers.
Kim van den Berg, gemeente Moerdijk
Initiatief derden. Pascal Zuijderwijk is aanspreekpunt binnen de gemeente
Moerdijk.
Mark Geerts, gemeente Moerdijk

D. Toekomstige programma’s/ projecten gemeente Moerdijk
Onderwerp
Update gebiedsplan, 2021
Exploitatiecontract de Parel
..

Werkgroep/ projecteider
S.m. Dorp/gebiedstafel
-

E. Deelnemerslijst werkgroepen
Onderstaande lijst is mogelijk niet langer actueel en dient gecontroleerd te worden.
Werkgroep Blijvend Actief
• Jacques van der Baard
• Leo van Bennekom
• Nelis Breure
• Frans Brouwer
• Jan Willem van Bodegom
• Ad Dierks
• Rob Prein (aanspreekpunt)
• Nico Rijven
Werkgroep Levendig Fijnaart
Levendig Fijnaart:
• Ton Haverkamp
• Ies Leijten (aanspreekpunt)
• Paul Vollebregt
• Theo de Jong
• Ab Bienefelt
Werkgroep Klimaatproof
• Ivo Dierks (aanspreekpunt)
• Ad Huijbregts

Werkgroep Bereikbaar en Veilig
• Helma Kannekens
• Ger Laheij (nieuw aangemeld)
• Cor Nieuwkerk (aanspreekpunt)
• Wim Santbergen

Werkgroep Oude Molen
Oude Molen:
• Leandra Beerendonk (aanspreekpunt)
• Christie van Wendel-de Joode
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•
•
•
•
•

Nelis Breure
Hans Busschbach
Koos Nieuwkerk
Rob Prein
Vacant: aanspreekpunt gemeente Moerdijk
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Bijlage 1: Verkaveling Waterwijk

