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Dorpstafel Heijningen
Pestalozzihuis
9 februari 2022
19.30 uur – 21.30 uur.
Margret van Doorn
Wilhelmien Zorgdrager
37 mensen

1 Opening:
Welkomstwoord door Margret van Doorn.
2.Mededelingen:
-er is een initiatief ingediend voor de plaatsing van zonnepanelen aan de Sabinaweg. Via de sociale
component bestaat de mogelijkheid voor omwonenden om hierbij aan te sluiten, waarbij een deel
van de opbrengst naar de gemeenschap gaat. Idee is dan bijvoorbeeld om eventuele gelden terug te
laten stromen naar bijvoorbeeld het gemeenschapshuis of de school (zie 4). Luc en Margret gaan in
overleg met Dhr Iseger hierover en dit komt bij de volgende dorpstafel terug.
- de gemeente is bezig met de opzet van een kernkaart, die alle ontwikkelingen voor een kern (in dit
geval Heijningen) overzichtelijk in beeld brengt; komt de volgende keer terug.
3. Verslag vorige vergadering:
-4. Toekomst school “Het Kompas”:
Dylan Vogelaar (Voorzitter hand in hand voor Heijningen (HiHVH), voorzitter voetbalvereniging.) aan
het woord (zie ook separate Powerpoint-presentatie)
Voorgeschiedenis
-in 2018 ontstaat HiHVH via/ voor de school.
-Okt 2021hebben ze een ontmoeting met de burgemeester: vraag van hulp van gemeente om
Heijningen leefbaar te houden.
-Doorstart dec 2021 met meer wensen/ initiatieven, verbeteringen voor heel Heijningen op langer
termijn. Samenwerking van meerdere verenigingen. Is er voor alle Heijningers!!!
-Uitleg samenstelling stuurgroep HiHVH.
-Veel info op Facebook Heijningen
Wat heeft HiHVH al gedaan??
*Media gezocht over zorg sluiting het Kompas.
*Brief gestuurd naar alle betrokkenen, waaronder bewoners van Heijningen
*Samenwerking met actie commissie “behoud het kompas”.
*Samenwerking met school Langeweg en school Moerdijk.
*Aandacht gevraagd bij de politieke partijen van gemeente Moerdijk.
*Langeweg heeft petitie aangeboden bij Burgemeester en Wethouders

*Gesprek met wethouder onderwijs Moerdijk. Gemeente heeft niet verantwoording over de scholen,
dit ligt bij stichting de Waarden.
*Motie gemeenteraad; financieel inzicht willen hebben van de Waarden. MR alle scholen in gesprek
betrekken.
Waarom willen we de school open houden???
*leefbaarheid. verenigingen kunnen blijven bestaan
*onderwijskwaliteit is bovengemiddelde goed
*Veilige omgeving kinderen
*Kleine school functie, passend onderwijs, kleine klassen, ook aanmeldingen van kinderen buiten
Heijningen
*Woningbouw, meerdere mensen, meerdere kinderen
*Kleine scholen krijgen toeslag, meer financiën
*Wordt breed gedragen door ouders, OR, MR
*Leerlingenaantal al aantal jaren te laag, maar daar is speciale wetgeving voor. Als gemiddelde
schoolgrootte van scholen van de stichting groot genoeg is 107, dan mogen de kleine scholen open
blijven.
*Kijken naar waar kinderen zijn die naar het Kompas komen…toekomst perspectief bekijken
*Zet in op kracht van het Kompas.
*Financiën; onderbouwing van de cijfers is er niet echt, graag uitleg van de Waarden.
*Oud gebouw, niet erg energievriendelijk en voor het beheer op zoek naar vrijwilligers bij
verbouwingen, sponsors.
*MR heeft grote rol, moet betrokken worden bij besluitvorming. Kan op zoek gaan naar andere
stichtingen om school in op te nemen, ook buiten de gemeente Moerdijk.
*Kortom er zijn nog mogelijkheden genoeg om school open te houden
*Actiegroep; geruststelling naar ouders, protestactie, petitie online en langs de deur, op zoek naar
nieuwe aanmeldingen.
*Wendy Frijters leest brief voor namens ouders actiegroep.
-verder wil HiHVH werken aan het versterken van samenwerking cafetaria en Pestalozzihuis

Wethouder Schoneveld (gemeente Moerdijk)
-de leefbaarheid in een dorp is in belangrijke mate afhankelijk van een school, van buiten en binnen
sportactiviteiten en ook een dorpshuis is hiervoor heel belangrijk
-de gemeente gaat niet over de sluitingen van een school. Als de Waarden zou besluiten toch te
sluiten, kunnen we niets doen, ondanks al onze inspanningen. Wel zorgt de gemeente voor
nieuwbouw
-Gemeentelijke norm 59 ophefnorm, andere norm 23, dan stopt de financiering helemaal.
-Gemeente en stichting hebben al eerder gekeken naar visie toekomst. Integraal samenwerking 0
t/m 18 jaar. Hoe kunnen we elkaar samen versterken?
-Financieel gezien ligt alles heel gecompliceerd en zijn er veel regels/ afspraken. Maar zijn alle
mogelijkheden wel bekeken?
Bijv toeslag voor kleine scholen. Grote scholen dragen bij om kleine scholen in stand te houden. Dit
doet de Waarden al elf jaar.
-Wethouder heeft van de raad 4 opdrachten meegekregen; 10 maart wordt dit weer teruggekoppeld
naar de raad. (Margret vraagt of dit ook teruggekoppeld kan worden naar MR scholen)
1 ga met de school praten en kijk eens wat ze echt nodig hebben
2 onderzoek of ze alle regels wel gebruiken, alle toeslagen, de juiste financiën
3 ga met de MR praten
4 roep de ouders op om de kinderen in Heijningen zelf op school te doen

-Inbreng vanuit de zaal:
-Probeer ook de kinderen die passend onderwijs nodig hebben te behouden op kleine scholen, ipv
dat ze met vervoer naar grote gemeente zoals Roosendaal moeten. Hoe wordt dit financieel
afgewogen?
-Veilige fietsroute, leerlingenvervoer Wat zijn de kosten als de school sluit voor verdwijning
gezinnen, leegloop dorp?
-Idee Langeweg, om twee lokalen te sluiten, minder stookkosten, bij ouders langsgaan om kinderen
weer terug te laten komen op school.
-Kan de financiën ook aan de scholen gegeven (lumpsum) worden ipv aan de stichting Waarden?
-Als de stichting echt dat geld te kort komt, wat zijn dan de mogelijkheden van de gemeente.
Als je een school een bijdrage geeft, dan moet je dat ook aan de andere kleine scholen geven
(ongeveer €300.000), dus dat wordt heel erg duur
Conclusie: Geef het Kompas meer tijd om alle mogelijkheden goed te onderzoeken. Ga dus de school
nog niet sluiten voor de zomervakantie. Wethouder Eef Schooneveld gaat ook na wat er misgegaan is
met het onderzoek van adviseur Max Hoefijzers.
Mevr. Hoogwerf (de Waarden): niet aanwezig
5. Initiatief/ plan voor woningbouw
-Informatie wordt gegeven door dhr.Jordy Deurloo, aannemer/ontwikkelaar uit Tholen
- Hij heeft een initiatief voor woningbouw in Heijningen ingediend nav dorpstafelvergadering zomer
2021. Is nog slechts een idee en te vroeg om al schetsen of tekeningen te laten zien. Locatie is
globaal het gebied tussen de Polderstraat en de voetbalvelden. Volgens de gemeente mogen daar
maximaal 25 woningen gezet worden. Zal een mix worden van verschillende soorten koopwoningen.
Er moet nog heel veel onderzoek plaats vinden en ook het bestemmingsplan moet nog worden
aangepast. Ook de financiële haalbaarheid vergt nog veel onderzoek. Gaat dus nog wel enige jaren
duren voordat hier uiteindelijk kan worden gebouwd.
Reactie uit de zaal:
-Wens om een wijkje met toch veel groen. Bezorgdheid vanuit de bewoners die daar wonen, willen
graag op de hoogte gehouden worden en het niet achteraf in de krant lezen. De initiatiefnemer heeft
een belangrijke rol in de communicatie naar omwonenden en ook de dorpstafel wordt op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen.

6. Overige actualiteiten:
-Geluidsproblematiek Rijksweg A4
Jasper Visser vertelt
-Er komen geluidsschermen, op kritieke punten hoge, maar ook schermen van één meter. Aan de
dorpskant 1 ½ meter, maar dorp ligt lager dus zijn ze hier wel hoog genoeg?
-Op verzoek van de werkgroep is hierover recent nog overleg geweest met Rijkswaterstaat en
wethouders en burgemeester.
-Idee voor meer groen, zoals kamperfoelie , plant neemt stof op. Is gezond voor ons.
-Jasper zoekt media op om meer aandacht te vragen voor onze schermen.
-Begin 2023 hopen we dat de schermen geplaatst gaan worden.
7. Rondvraag:
Graag weer zo’n grote opkomst!
8. Sluiting:

