Overleg: Dorpstafel Standdaarbuiten
Locatie: De Standaert
Datum: 21 maart 2022
Tijd: 19:30 - 21:30 uur Voorzitter: Peter Dingenouts

Actielijst

1 nov 2021

Vraag
Digitaal meevergaderen regelen

Wie
Bestuur /
nieuwe
coordinator

Antwoord
1e volgende
vergadering
voorbereiden

1 nov 2021

Voetpad Molendijk opnieuw bespreken bij
gemeente

Werkgroep
Verkeer

Wordt
meegenomen in
voorstel richting
college.
Uitvoering 2023

1 nov 2021

Opnieuw grijs en groen uitnodigen voor
uitleg over onderhoud aan dorp

Nieuwe
coordinator

Firma Krinkels
wordt
uitgenodigd
voor komende
dorpstafel

1 nov 2021

Wieken wensen lijst; betreft bankje dat
ontbreekt, beplanting die kapot gegaan is,
drainage en vraag over ijsbaan!

Tino

Wordt met
openbare ruimte
en Krinkels
opgenomen,

1 nov 2021

Samenwerking met Noordhoek regelen

Rob

Wordt later
geregeld

1. Vaststellen agenda
De agenda bloijft ongewijzigd.
2. Verslag vorige vergadering (1 nov 2021) bespreken en actielijst
Verslag is akkoord. De actielijst is bijgewerkt.
3. Binnengekomen stukken/vragen
- Rob Zoon vraagt aandacht voor functie van penningmeester, die nog niet is
opgevuld. Verder is er behoeft om het bestuur naar vijf personen uit te breiden.
Aanmelden kan bij Rob Zoon of Joyce Meeuwis.
Ook moet er nog een kascommissie worden benoemd.

-

-

Reflectie van Rob Zoon: Afgelopen jaren waren lastig voor het werken met en
aan de dorpstafel. Er is ook veel blijven ‘liggen’ daardoor. Er is hoop dat
komende tijd er weer meer acitviteiten ondernomen worden. Communicatie met
de gemeente is daarin cruciaal. Dat is ook gebleken bij het kernbezoek. Verzoek
aan een ieder om na te denken hoe we meer mensen aan tafel krijgen en welke
thema’s van belang zijn om te bespreken,
Tenslotte een dankwoordje voor Tino als gebiedscoordinator, die per 1 mei
vertrekt bij de gemeente Moerdijk. Ook voor hem lastige tijd, maar waardering
voor hetgeen hij heeft gedaan.

4. Woningbouw Standdaarbuiten:
Toelichting op plannen Suikerentrepot door Mitchel van Meer firma Blue House. De
presentatie en planning is doorgenomen. De volledige presentatie is inmiddels
toegestuurd naar het bestuur van de dorpstafgel en zal gedeeld worden met de
inwoners. De heer Mitchel van Meer wordt bedankt voor zijn toelichting.
5. Stand van zaken 380 Kv traject:
Toelichting op logistiek bouwverkeer, tijdelijke lijnen en magnetisch veld (onder
voorbehoud) Ab de Feijter, Stephan Tiemesses Tennet.
Door een technische storing, lukt het niet om de presentaties te laten zien. Die zal
alsnog worden toegestuurd. De vragen vanuit de gebiedstafel gaan met name over
tijdelijk leidingen, de ontsluiting van het terrein, het ontzien van de bestaande
dijkwegen, het gevolg voor de volksgezondheid inzake straling magnetisch veld. De
vragen worden door Tennet meegenomen en de volgende keer zal er een aparte
avond komen om nader tekst en toelichting te geven.
6. Stand van zaken en werkervaringen werkgroep Verkeer
Harry de Rond is wegens gezondheidsredenen afwezig. We wensen hem sterkte.
Jeroen van Sande geeft toelichting op de stand van zaken. Er zijn inmiddels veel
onderwerpen opgepakt en ook uitgevoerd. De contacten met de gemeenten zijn (nu)
goed en er wordt voortgang geboekt. Het fietspad Molendijk staat op de agenda bij
de gemeente en daar wordt nu aan gewerkt. Verder goed overleg over de
verkeersveiligheid rond de werken van 380KV en ook is er meer duidelijkheid over
het wegenbeheer/onderhoud. Van de overleggen zijn verslagen die worden
teruggekoppeld met de dorpstafel.
7. Thema kwaliteit openbare ruimte:
- Uitleg van Wieken principeverzoek is akkoord door de gemeente met de
voorwaarde van draagvlak bij de omgeving. Onduidelijk is wat hier precies mee
bedoeld wordt. De openstaande acties staan in de actielijst.
- Beheer en onderhoud openbaar groen; subsidie 400 euro per jaar samenwerking
met de heemkunde kring en mogelijk meer uit totaalbudget halen van de
Dorpstafel zelf. Dit gaat niet meer door.
7.a Woningbouw Standdaarbuiten. Behalve het project Vlinderbuurt en
Suikerentrepot wordt er naar de mening van verschillende tafelaars niet voldoende
en voor niet de goede doelgroep woningbouw gerealiseerd in Standdaarbuiten. Het
voorzieningenniveau staat onder druk. Het is niet te snappen dat er in Zevenbergen

komende jaren meet dan 1.000 woningen gebouwd worden, terwijl in
Standdaarbuiten er niet meer dan enkele woningen tot 2030 gebouwd mogen
worden. Er zal een brief gestuurd worden naar de gemeente, met dringend verzoek
om voor Standdaarbuiten meer woningbouw te kunnen realiseren.
8. Terugblik kernbezoek.
Het werd gewaardeerd dat gemeentebestuur op bezoek is geweest. Wel het beeld
dat Standdaarbuiten ten opzochte van andere kernen minder aandacht krijgt. Ook de
communicatie met gemeente was in vergelijk slechter. Door Tino wordt dit beeld
genunaceerd door enkele voorbeelden. In algemene zin belangrijk dat er goed
gecommuncieerd wordt tussen gemeente en inwoners.
9. Sluiting en rondvraag
De voorzitter dankt een ieder voor zijn komst en inbreng en wenst een ieder wel
thuis,

