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Nieuwsbrief dorpstafel Helwijk
23 december 2020
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 de Blokhut. Ook de dorpstafel Helwijk 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 Helwijk 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 Helwijk.

Met vriendelijke groet,
Namens de dorpstafel Helwijk en de gemeente Moerdijk,
Erik Maliepaard
Luc Willems

Hoe staat het met de diverse projecten?
•

Geluidsproblematiek A4
Dit jaar zijn er diverse gesprekken geweest tussen Rijkswaterstaat, de gemeente en de werkgroep
geluid uit Helwijk. Centrale onderwerp was de brief van de minister en de vervolgaanpak.
Belangrijkste boodschap van de brief is, dat het Ministerie aangeeft te voldoen aan de wettelijke
normen (geluidproductieplafonds) op basis waarvan er door Rijkswaterstaat op en langs de A4 ter
hoogte van Helwijk geen maatregelen behoeven te worden genomen. Rijkswaterstaat is echter wel
bereid om medewerking te verlenen aan een eventueel gemeentelijk initiatief (bovenwettelijk).
Momenteel wordt hiervoor een haalbaarheidsonderzoek opgesteld.

•

Aanpak garages
Woonkwartier is bezig met het plan van aanpak voor de garages in het dorp en medio 2020 zijn
daarvoor ook diverse inloopsessies georganiseerd. In 2021 wordt dit verder voorbereid.

•

Speelplekken
Alle bestaande speelplekken in de gemeente Moerdijk krijgen een opknapbeurt. Is een grote operatie
en dus wordt dit gefaseerd uitgevoerd. Helwijk staat ingepland voor 2021

•

Nieuwe BOA
In 2020 heeft Anouk Eversdijk Jeff Martens vervangen als BOA voor Helwijk

•

Nieuwe brandweerkazerne
De huidige brandweerkazerne aan de Landpoortstraat in Willemstad is verouderd en aan vervanging
toe. Inmiddels heeft de raad hiervoor een Startnotitie vastgesteld en wordt momenteel een
Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de nieuwe kazerne.

•

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.

•

Sociaal\Huis van de Wijk
Vanwege Corona konden er voor het Huis van de Wijk nauwelijks inloopmomenten plaatsvinden. Er is
in de tussentijd wel voortdurend contact geweest met het basisteam en is er oa een burenhulpkaart
verspreid (social media) om signalen op te vangen en waar nodig zaken op te pakken. Er zijn weinig
signalen binnengekomen, wat in deze natuurlijk positief is. Claudia Mostert heeft in 2020 haar taken
overgedragen aan Margot Eekhout. We hopen volgend jaar weer op meer persoonlijk contact en
activiteiten in de Blokhut

•

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

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

