VERSLAG DORPSTAFEL
Betreft overleg:
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Aanvang / einde:
Voorzitter:
Verslag:
Aanwezig:

Dorpstafel Heijningen
Pestalozzihuis
22 juli 2021
19.30 – 21.00 uur
Luc Willems
Luc Willems
Dorpstafel

1. Opening
Luc opent de vergadering.
2. Kennismaking nieuwe burgemeester Aart-Jan Moerkerke
De nieuwe burgemeester stelt zich in het kort voor. Hij heeft Heijningen inmiddels al een
aantal keren bezocht en ziet de dorpstafel als een manier voor een nadere kennismaking. Hij
wil graag weten wat er in de dorpen van Moerdijk speelt en dus ook in Heijningen. Hij weet,
dat er verzoeken zijn van bewoners uit Heijningen voor een persoonlijke kennismaking en
daar gaat hij echt mee aan de slag maar er zijn heel veel van dergelijke verzoeken en het kan
natuurlijk niet allemaal tegelijk. Het kan dus even duren, maar iedereen komt aan de beurt.

3. Terugblik op de Coronaperiode
In de Coronaperiode zijn heel veel activiteiten en evenementen stil gevallen. Het bleek niet
mogelijk om die te organiseren binnen de beperkingen van de regels hiervoor. Ook in
Heijningen waren er uiteraard besmettingen en ziektegevallen, maar dit heeft gelukkig niet tot
dramatische gevolgen geleid. De sociale structuur heeft zijn diensten bewezen en is in stand
gebleven. Johan geeft een korte toelichting vanuit de politie en constateert tot tevredenheid
dat het in de gemeente Moerdijk ten opzichte van bijvoorbeeld Roosendaal gelukkig erg rustig
is geweest en dat er ook in Heijningen geen incidenten zijn geweest.

4. Verslag vorige vergadering d.d. 30 september 2019
Verslag accoord.
Actiepunten: geen bijzonderheden

5. Mededelingen
•
•
•
•

Opfleuren van de kernen: de regeling hiervoor wordt geëvalueerd. Insteek
van het gemeentebestuur is om de budgetten per kern te behouden.
Binnenkort wordt daar een definitief besluit over genomen.
Actualisatie gebiedsplan: de gemeente gaat aan de slag om de
gebiedsplannen te actualiseren. Ook het gebiedsplan voor Heijningen wordt
daarbij betrokken en de aanpak hiervoor wordt momenteel voorbereid.
Het gemeentebestuur wil in gesprek met de besturen van de gebiedstafels.
De gesprekken hiervoor worden momenteel ingepland; het gesprek met
Heijningen volgt naar verwachting medio 2022.
De raad gaat aan de slag met het programma Lokale Democratie en
onderdeel daarvan vormen de kernbezoeken die gaan plaats vinden vanaf
dit najaar. Ter voorbereiding hierop start in september een inwonerspeiling.
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4. Organisatie
•

Voorzitterschap\Activiteitenprogramma:
Wordt nu nog door de gemeente verzorgd. Verdient de voorkeur, dat
iemand uit het dorp dit verzorgt ook vanuit de symboliek, dat de tafel in
feite van en voor het dorp is. In overleg met het bestuur van de nieuwe
vereniging wordt gekeken hoe dit verder vorm kan worden vorm gegeven.
Tevens wordt er opzet gemaakt van een de activiteitenplanning.

6. Rondje actualiteiten per thema
• Thema leefomgeving
Geluidsoverlast vanwege de A4: Jasper geeft namens de werkgroep
een korte toelichting op de stand van zaken. Is in elk geval positief,
dat de schermen er gaan komen, maar er blijft nog steeds
onduidelijkheid over de uitgangspunten en de berekeningen hiervoor.
In overleg met Rijkswaterstaat wordt hiervoor aandacht gevraagd. De
NPO heeft onlangs een bezoek gebracht aan Heijningen als
onderdeel van een documentaire over onder andere de
geluidsproblemen en het resultaat wordt naar verwachting in augustus
op tv uitgezonden. De uitzendingsdatum zal nog worden
gecommuniceerd.
Actie beheer openbare ruimte ”Zo doen we dat”: de gemeente is
een campagne gestart gericht op meer bewustwording voor de
kwaliteit van de openbare ruimte. Dylan Vogelaar is hiervoor de
ambassadeur voor Heijningen en hij is hierover onder andere in
contact getreden met de school om tot lokale acties ter komen. De
acties zullen ook via sociale media worden gecommuniceerd.

•

Thema Wonen
In Heijningen ontbreekt het aan woningbouw. Is een van de weinige
kernen in de gemeente Moerdijk waar geen nieuwbouw plaats vindt,
terwijl dat toch heel belangrijk is om ook nieuwe gezinnen naar het dorp
te krijgen en dat is weer goed voor het behoud van de voorzieningen,
zoals bijvoorbeeld ook de school (zie hierna). Het ontbreekt tot op heden
aan goede initiatieven hiervoor; als die er zijn staat de gemeente daar in
beginsel altijd positief in (naschrift: vertegenwoordigers van
aannemingsbedrijf Deurloo gaan binnenkort met de gemeente in gesprek
over hun initiatief). Eerder is er contact geweest over het Woonbehoefte
Onderzoek en de resultaten hiervan worden verwerkt in de gemeentelijke
Woonvisie; dit wordt nog nader afgestemd met de dorpen.

•

Thema Sociaal
Huis van de Wijk: Merle is helaas verhinderd. De activiteiten vanuit het
Huis van de Wijk zijn wel door gegaan maar dan op een andere
meer persoonlijke wijze met huisbezoeken in plaats van collectieve
sessies.
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•

Thema voorzieningen
- Realisatie nieuwe speeltuin: de nieuwe speeltuin is inmiddels in
gebruik genomen. Door Corona kon de officiële opening van de speeltuin
geen doorgang vinden; de burgemeester wordt hiervoor uitgenodigd en
hij is hiertoe graag bereid (planning: voorjaar 2022). Er wordt nog
aandacht gevraagd voor de afsluiting naar het voetbalveld en een bordje
verboden voor honden
- School: vanwege het afscheid van groep 8 is er helaas geen
vertegenwoordiging van de school aanwezig. Het behoud van de school
is belangrijk voor de leefbaarheid in het dorp. Wethouder Schooneveld
geeft een toelichting op de lastige situatie van de kleinere scholen in de
gemeente Moerdijk en Heijningen in het bijzonder. Een groot gedeelte
van de leerlingencapaciteit wijkt nu al uit naar andere scholen, er is
sprake van schaalvergroting en uiteraard zijn de kosten ook een
belangrijke factor. Het is zaak de ontwikkelingen nauwlettend te blijven
volgen.

7. Rondvraag
- De gevaarlijke situatie langs de Oude Heijningsedijk nabij huisnummer 231; er wordt daar
erg hard gereden. Een werkgroep is hierover al met de gemeente in
contact getreden. Door het nieuwe maaibeleid staat het gras en het
onkruid erg hoog, waardoor er voor wandelaars geen uitwijkmogelijkheid is.
- Bewoner vraagt de aandacht voor de inrichtingskwestie aan de Kon. Haakonstraat; dit wordt
met hem persoonlijk verder afgestemd.
- Margret vraagt aandacht voor het onderhoud van het Watersnoodmonument en voor het
parkeerprobleem in de Veluwestraat en het begin van de Deventerstraat\op de hoek van
Gravin Bernadottestr en Veluwestraat. Daar heb je een stukje groen voorziening wat er
onverzorgd uit ziet, omwonenden klagen hierover. Ziet er onverzorgd uit en willen hier ook
parkeerplaatsen erbij hebben.
8. Volgende vergadering
Nader te bepalen.
9. Sluiting
Om 21.00 uur

Actiepunten
Wie

Actie

Uitkomst

Luc\Margret

Nieuwe werkwijze (voorzitterschap,
activiteitenplanning)

Wordt voorbereid

Werkgroep
verkeer
Burgemeester

Snelheid Oude Heijningsedijk

Wordt voorbereid

Officiële opening speeltuin

Gemeente

Onderhoud monument en verzoek
parkeerplaatsen omgeving Veluwestraat

Er moet nog definitieve datum
worden gepland voorjaar 2022
Is uitgezet
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