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Stand van zaken dorpstafel Heijningen
23 juli 2020
Het bestuur van de dorpstafel

Beste tafelaars,
Zoals bekend konden er dit voorjaar vanwege de richtlijnen rondom Corona geen bijeenkomsten van de
dorpstafel plaats vinden. Mede gelet op de beperkingen van het Pestallozzihuis is het in elk geval tot
september niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen.
Om jullie in de tussentijd te informeren over wat er speelt, nemen we jullie in deze nieuwsbrief mee langs de
actuele onderwerpen.
Eerstvolgende dorpstafel
De eerstvolgende dorpstafel is gepland op 1 oktober 2020. We hopen dan weer een fysieke bijeenkomst te
kunnen organiseren. Wanneer dat niet tot de mogelijkheden behoort, overwegen we een digitale
bijeenkomst.
Vragen of behoefte aan overleg in klein comité?
Als er vragen zijn of behoefte aan overleg, neem dan contact met ons op. Dan kijken we hoe we dit vorm
kunnen geven.
Namens het bestuur van de tafel en de gemeente wensen we iedereen een prettige zomervakantie!
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
Op 11 juni vond er overleg plaats tussen de gemeente, Rijkswaterstaat en de werkgroep geluid (Jasper
Visser en Ilja de Jong). Zoals bekend is uit de berekeningen gebleken, dat de wettelijke geluidsnormen
worden overschreden en op basis hiervan is het de bedoeling, dat Rijkswaterstaat hier
geluidsschermen gaan plaatsen. De schermhoogtes aan de oostzijde van de rijksweg zijn nog wel
onderwerp van discussie. De werkgroep heeft verzocht om die op een aantal plaatsen wat te verhogen
en Rijkswaterstaat heeft toegezegd dit te gaan onderzoeken. Zodra de resultaten bekend zijn volgt
weer nader overleg .

•

Speelplek
De nieuwe speelplek is zo goed als klaar, maar er moeten nog wel wat kleine zaken worden afgewerkt
(plaatsen hekwerk, vervangen poort, etc.). Er loopt momenteel een actie voor een leuke naam voor de
nieuwe speelplek; de naam wordt onthuld tijdens de officiële opening na de zomervakantie. Dit blijft
dus nog even spannend! Ondanks de uitgebreide communicatie hierover bestaat er bij een aantal
bewoners blijkbaar toch nog wat onduidelijkheid over de oude speelplek aan de Polderstraat; in de
volgende dorpstafel zal dit daarom nog even nader worden toegelicht.

•

Schoolontwikkeling
De werkgroep is bezig met de toekomst van de school. Het schoolgebouw krijgt momenteel een
opknapbeurt en als onderdeel hiervan wordt de binnenkant in fasen geschilderd. Er is een nieuwe
schutting gezet, omdat de vorige was omgewaaid. Ook worden er een aantal nieuwe dingen op het
plein gezet. Vanaf komend schooljaar wordt er volledig overgegaan op unit onderwijs.

•

Sociaal\Huis van de Wijk
In de Coronaperiode waren er geen inloopmomenten voor het Huis van de wijk. Via de sociale media
(Facebook/Fendert lokaal) is er opgeroepen om signalen via telefoon en email te melden. Er zijn
enkele signalen binnengekomen en opgepakt. Politie, gemeente, sociaal/maatschappelijk werk,
Woonkwartier en wijkzuster zijn met elkaar in contact gebleven en ook hier zijn enkele acties
opgepakt. Al met al is het best rustig in Heijningen gebleven, wat alleen maar heel positief is
natuurlijk. Op donderdag 27 augustus van 14.00-15.00 is er weer het eerste inloopmoment in het
Pestalozzihuis waar zowel de sociaal werker als wijkzuster aanwezig is om uw bloeddruk te meten en
suiker te prikken. Het Pestalozzihuis wordt momenteel voorzien van een nieuwe vloer en er wordt
gekeken welke nieuwe activiteiten kunnen worden opgezet na de zomervakantie.

•

Tijdens de zomerperiode groeit en bloeit ook het onkruid. Mocht dit leiden tot overlast meldt dit dan
en download dan de BuitenBeter app. Kijk voor meer informatie op www.buitenbeter.nl. of laat dit
weten via de gemeentelijke https://www.moerdijk.nl/Moerdijksite/Inwoners/Meldingdoorgeven.html

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

