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Het bestuur van de dorpstafel & en de gemeente Moerdijk

Beste tafelaars,
Het is al lang geleden dat we elkaar konden ontmoeten tijdens een van de bijeenkomsten van de dorpstafel
in het Pestalozzihuis. Ook de dorpstafel Heijningen zit als gevolg van de Coronamaatregelen in een soort
lockdown waardoor het helaas niet mogelijk is gebleken om elkaar fysiek te treffen. Dit wil niet zeggen, dat er
in de tussentijd niets is gebeurd en dat alles stil is gevallen. Integendeel, er is best veel vooruitgang geboekt
bij de diverse leefbaarheidsopgaven. Door middel van deze nieuwsbrief willen we u daarover informeren.
In deze tijd van de feestdagen aan het eind van het jaar past ook een terugblik op het achterliggende jaar en
proberen we – hoe moeilijk ook – toch vooruit te blikken naar 2021, waarin dingen hopelijk weer anders
kunnen en mogen. Als Corona ons 1 ding geleerd heeft, dan is het wel dat we elkaar heel hard nodig hebben
bij alles wat we doen en dat geldt zeker ook voor bovenstaande opgaven.
Namens de dorpstafel Heijningen en de gemeente Moerdijk wensen wij u en uw familieleden in elk geval
prettige feestdagen en een gelukkig 2021. En probeer vooral gezond te blijven zodat we elkaar volgend jaar
weer kunnen ontmoeten bij de dorpstafel Heijningen.

Met vriendelijke groet,
Namens de dorpstafel Heijningen en de gemeente Moerdijk,
Margret van Doorn
Luc Willems

Hoe staat het met de diverse projecten?
•

Geluidsproblematiek A4
In overleg tussen Rijkswaterstaat, de gemeente en de werkgroep geluid (Jasper Visser en Ilja de
Jong\Rob Pons) zijn in 2020 grote stappen gemaakt. Zoals bekend is uit de berekeningen gebleken, dat
de wettelijke geluidsnormen worden overschreden en op basis hiervan is plaatsing van schermen
noodzakelijk. De werkgroep heeft verzocht om de schermhoogtes aan de oostzijde van de rijksweg
wat te verhogen. Momenteel zijn wij nog steeds in afwachting van de reactie van Rijkswaterstaat
hierop. Afhankelijk hiervan kan dan de verdere uitvoering worden voorbereid.

•

Speelplek
De nieuwe speelplek is zo goed als klaar, maar er moeten nog wel wat kleine zaken worden afgewerkt.
De actie voor een passende naam heeft een fraai resultaat opgeleverd. Bedoeling is om na Corona een
geschikt moment te plannen voor de officiële opening. Helaas bleek al kort na de ingebruikname de
schommel gestolen, maar die is inmiddels weer vervangen.

•

Schoolontwikkeling
De school is en blijft een belangrijke voorziening voor Heijningen. Het schoolgebouw heeft in de zomer
een opknapbeurt gekregen en als onderdeel hiervan is de binnenkant in fasen geschilderd. Er is een
nieuwe schutting geplaatst en er een aantal nieuwe elementen op het plein geplaatst. Ook in 2021
blijft de werkgroep zich inzetten voor de toekomst van de school én het dorp.

•

Sociaal\Huis van de Wijk
Door Corona stonden ook de inloopmomenten voor het Huis van de wijk op een laag pitje. Op 27
augustus en 17 september is er inloop geweest. In het laatste kwartaal is dit helaas niet mogelijk
gebleken. Ook in de 2de Coronagolf is via de sociale media (Facebook/Fendert lokaal) opgeroepen om
zorgsignalen via telefoon en email te melden. Politie, Gemeente, Sociaal/Maatschappelijk werk,
Woonkwartier en Wijkzuster zijn met elkaar in contact gebleven en de ontvangen reacties en signalen
zijn opgepakt. Er een start gemaakt met een digitale kalender en informatie over het basisteam. Dit is
terug te vinden op:
https://www.surplus.nl/over-surplus/het-aanbod-van-surplus/huis-van-de-wijk-pestalozzihuis
Elk kwartaal wordt dit overzicht aangepast, activiteiten kunnen worden doorgegeven worden aan
Merle of Nella. We hopen volgend jaar weer meer persoonlijk contact en activiteiten te hebben in het
Pestalozzihuis.

•

Onderhoud openbare ruimte
Bij het onderhoud van de openbare ruimte werkt de gemeente samen met aannemingsbedrijf Bras
BTL. Het is de bedoeling, dat dit bedrijf zich tijdens de volgende dorpstafel nader komt voorstellen.

•

Voor het Woningbehoefteonderzoek WBO) wordt op 20 januari 2021 een digitale bijeenkomst
georganiseerd voor diverse kernen waaronder ook Heijningen. Belangstellenden kunnen zich daarvoor
melden via onderstaand contact.

Contact met de gemeente
U kunt voor vragen over gemeentelijke projecten kunt u contact opnemen met de gebiedscoördinator van
Heijningen. Luc Willems is bereikbaar via luc.willems@moerdijk.nl en telefonisch 06-54731432

