AGENDA DORPSTAFEL
VERSLAG

Dorpstafel Helwijk

Locatie:
Datum overleg:
Aanvang / einde:
Voorzitter:
Aanwezigen:

De Blokhut
18 juli 2022
19:30 - 21:30 uur
Luc Willems
Ca. 20 personen

1.

Opening
Om 19.30 uur

2.

Vaststellen agenda
-Verslag vorige vergadering
--

3.

4.

Mededelingen
• Is goed om elkaar na alle beperkingen van Corona weer gewoon te kunnen ontmoeten
• Wethouder Pauline Joosten zal mogelijk later aansluiten (is aangesloten vanaf 20.30 uur)
• Ella Nijskens van Woonkwartier is door ziekte verhinderd

5.

Organisatie en communicatie
• Kernkaarten: De gemeente is bezig met de ontwikkeling van zogenaamde kernkaarten: overzichtskaarten per kern met daarop aangegeven de
belangrijkste ontwikkelingen die in die kern spelen. Deze kaarten geven duidelijkheid, zowel binnen als buiten het gemeentehuis, aan de opgaven
waaraan wordt gewerkt. Het is de bedoeling om de kaart 2x per jaar te actualiseren. De lancering van de kaarten, dus ook die voor Helwijk, staat
gepland in september 2022.
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6.

Presentaties:
• Beheer Openbare Ruimte (door Elvina van Koulil van Krinkels Beheer) :
Elvina geeft een toelichting op de nieuwe aanpak. Krinkels verzorgt sinds begin 2022 het beheer en het onderhoud namens de gemeente, dus
voor alle gebieden waar de gemeente de eigenaar van is. Ook de brandgangen, voor zover in eigendom de van de gemeente, vallen hieronder.
De brandgangen, die eigendom zijn van Woonkwartier vallen dus buiten het contract met Krinkels. Woonkwartier gaat onderzoeken hoe het
beheer van hun brandgangen geregeld is (actie Woonkwartier). Krinkels werkt in de hele gemeente Moerdijk met uniforme onderhoudsnivo’s

die door de gemeenteraad via de budgettering zijn bepaald. Voor de diverse bijenstroken (Moerdijk Zoemt) geldt een bijzonder regime. Voor de diverse
vragen\opmerkingen over het onderhoud: zie hiervoor onderstaande bijlage.
•

Project garages (Toine Tak van Woonkwartier)
Toine geeft een korte toelichting over het project. Voor presentatie zie bijlage. Het project was bijzonder complex en heeft mede daardoor best
wel lang geduurd, maar verkeert momenteel in de afrondingsfase . De diverse vragen zijn door Toine beantwoord en mogelijke nadere vragen
kun je het beste bij hem terecht t.tak@woonkwartier.nl.
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Rondje actualiteiten
• Project garages (Woonkwartier)
Zie hiervoor onder 6 Presentaties (hierboven)
•

Project nieuwe brandweerkazerne
De huidige brandweerkazerne in Willemstad is verouderd en er loopt een onderzoek, dat aanvankelijk louter gericht was op de ontwikkeling op
een nieuwe locatie. Om te voorkomen, dat er in de toekomst mogelijk vertraging kan gaan optreden is besloten om ook de variant van het
opknappen van de bestaande kazerne nu al mee te nemen in het onderzoek.

•

Fort de Hel
Zoals bekend is de beheerder van het Fort in het voorjaar gestopt met zijn activiteiten. Er loopt een onderzoek om op korte termijn weer een
tijdelijke beheerder voor het fort te vinden, die daar binnen de bestaande kaders aan de slag kan. Daar is veel belangstelling voor, dus de
verwachting is dat daar op korte termijn een geschikte partij voor kan worden gevonden. Voor de lange termijn wordt gekeken of wellicht voor
de toekomstige opzet ook een aanpassing van de kaders gewenst is.

•

Toekomst oude school
Het gebouw wordt als anti-kraak beheert; het bedrijf Prevenda is recent vervangen door een andere partij. Er zijn klachten over het onderhoud
van de voortuin. Niet duidelijk is of dit ook onder het contract met de leegstandsbeheerder valt; dit wordt nagegaan (actie gemeente).

•

Woning- en toewijzingsbeleid
In Helwijk bestaat ongenoegen over het naar hun mening onevenredig groot aantal toewijzingen aan “buitenlanders”. Gemeente en
Woonkwartier gaan data verzamelen om dit de volgende keer met de dorpstafel te kunnen bespreken (actie gemeente en woonkwartier)

•

Moerdijk zoemt
Zie hiervoor onder 6 Presentaties

•

Entree van Helwijk
Voor onderhoud zie hiervoor onder 6. Presentaties. De verlichting van het kunstwerk is nog steeds niet geregeld (actie gemeente)
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8.

•

Onderhoud brandgangen
Zie hiervoor onder 6 Presentaties

•

Hondenuitlaatplek
Er ligt al langer een verzoek voor de realisatie van een hondenuitlaatplek. De gemeenteraad heeft eerder besloten om budget vrij te maken
voor het opknappen van bestaande plekken; er is dus geen budget voor de aanleg van nieuwe plekken. (naschrift: de nieuwe gemeenteraad
wil dit beleid heroverwegen en dat biedt wellicht ook kansen voor Helwijk. Basis hiervoor vormt een gemeentebrede enquête, die over enige tijd
zal worden uitgezet

•

Publicatiebord
Er is een verzoek binnengekomen voor het plaatsen van een bord met vermelding van evenementen. Een vergelijkbaar bord staat in
Willemstad. (naschrift: de gemeente gaat op basis van het initiatief in Helwijk een onderzoek instellen naar de behoeften bij andere kernen om
te kijken of daar gemeentebreed budget voor te vinden is).

Afsluiting
• Rondvraag
- Aanvraag evenementensubsidie Speeltuinvereniging:
Het contact tussen de Speeltuinvereniging en de gemeente over evenementensubsidies verloopt stroef. Zeker omdat er in Helwijk veel
activiteiten zijn is het zaak dat deze contacten soepel verlopen. Het probleem is al eerder aangekaart, maar tot op heden is er nog geen
verbetering opgetreden (actie gemeente)

-

Afvalcontainers nabij de Blokhut:
Er wordt daar steeds afval gestort door een bedrijf waardoor de containers in het weekend steeds al vol zijn en er allerlei troep naast de
containers gestort wordt (actie gemeente)

-

Keuring speeltoestellen
Terugbetaling vergoeding is nog steeds niet geregeld (actie gemeente)
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•

Bezuiniging thuishulp Thuiszorg West-Brabant (TWB):
Wethouder Joosten geeft een korte toelichting. Van een bezuiniging in elk geval geen sprake is.

Sluiting om 21.30 uur

Bijlagen bij agendapunt 6: Onderhoud openbare ruimte door firma Krinkels
Deel 1 Onderhoudskaart Helwijk
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DORPSTAFEL
Deel 2 Reacties op gestelde vragen

Maaien langs de Kreek:
Het lichtgroene vlak is gazon en wordt wekelijks gemaaid tijdens het groeiseizoen. Het gele vlak is talud, dit wordt jaarlijks
gemaaid. Zo ontstaat er variëteit in de beplanting. Meer biodiversiteit is aantrekkelijk voor bijvoorbeeld libellen en andere
insecten.

Beukenhaag entree Koningin Julianalaan – Louise de Colignystraat:
De jonge haag is inderdaad gedeeltelijk afgestorven. Wij melden deze aan voor herplant in de winterperiode.
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Hagen Koningin Emmastraat
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De haag naast huisnummer 1 is inderdaad niet in hoogte terug geknipt. Dit heb ik aan ons uitvoeringsteam doorgegeven.
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Op de aansluiting met de Prins Hendrikstraat staat sierplantsoen.
Conform het groenbeheersplan wordt sierplantsoen elke 3 jaar teruggeknipt.
Zoals op de foto te zien belemmert de hoogte het zicht op het kruispunt.
Dit heb ik gemeld voor het snoeiplan.
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Haag naast fietspad Steenpad bij brug:
Betreft eigendom van particulieren. De gemeente gaat onderzoeken hoe dit kan worden aangepakt.

Onze interactieve onderhoudskaart werkt op basis van GIS-data en is daardoor helaas niet te delen. Er is overleg met de
gemeente om te komen tot een deelbare kwaliteitskaart. De intentie om deze gegevens met de burgers te delen is er wel, maar
dit vergt nader onderzoek.

