Verslag Overleg Dorpstafel Standdaarbuiten
Locatie : De Standaert
Datum : 9 mei 2022
Tijd
:19.30-21.30 Voorzitter Peter Dingenouts
Vaststellen Agenda
1. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vanwege de aanwezige
sprekers stelt hij voor met het agenda punt 4 380KV te starten.Stand van zaken 380 KV
traject
2. De plaatsing van de 12 masten en de daarbij behorende verkeersmaatregelen om al het
materiaal ter plaatse te krijgen wordt toegelicht door Jan Rood (omgevingscoordinator
Tennet voor het traject Rilland-Tilburg) met aanvullende opmerkingen van Stephan
Tiemessen over de doorlooptijd van het project (2024-2026). Jan Rood geeft ook uitleg over
het overleg dat diverse keren gevoerd is met de verkeersgroep van de dorpstafel.
Kernpunten zijn :
-verkeer niet door de woonkern
-voor de Sluissedijk is er vergunningsplicht
-overleg met Rijkswaterstaaat om voor exceptioneel transport een aparte afrit van de A17 te
maken

3.

4.

5.

6.
7.

Leo Lagendijk van DVGNL een onafhankelijk bedrijf Gespecialiseerd in certificering van
gezondheidsrisico’s Geeft uitleg over straling en eventuele risico’s De voortgang van het 380
KV project is te vinden op de Website : www.Zuid_West380KV.nl/Oost
Uitleg over gezondheid issues en vragen zijn te vinden op de Website :
www.kennisplatform.nl
Verslag vorige vergadering(22 maart 2022)
Het verslag wordt goedgekeurd de Aktie punten verschoven
naar de volgende vergadering.
Benoeming nieuw bestuurslid Nikki Burcksen
Nikki stelt zich zelf voor aan de vergadering en wordt unaniem benoemd tot nieuw
bestuurslid. Hierdoor is het bestuur weer aangevuld.
Woningbouw.
Rob Zoon meldt dat er een brief naar de gemeente is gestuurd zoals in de
Vergadering van 22 maart is afgesproken. Er is nog geen reactie, maar we
zullen contact zoeken met wethouder Danny Dingemans die woning bouw
in zijn portefeuille heeft.
Vergaderdata in 2022
Voorlopig 2 vergaderingen gepland donderdag 15 september en donderdag 24 November.
Rondvraag en sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering af na de rondvraag.

