	
  

	
  
	
   	
  

	
  

	
  

VERSLAG DORPSTAFEL
Betreft overleg: Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
Locatie: Digitaal via MS---‐teams
Datum overleg: 7 oktober 2020
Aanvang / einde: 19:30 – 21:30 uur
Voorzitter:
Albert van Loon
Deelnemers:
Danny Dingemans (wethouder), Jos Spooren (BTL), Luuk Daemen (Bras Fijnaart)
Dieuwke Piebenga (Havenbedrijf Moerdijk) Jessica Kivits (Woonkwartier), Tino de
Jong (Gebiedscoördinator gemeente), Bella Verschoor (adviseur mobiliteit), Elly
Ackermans, Joel van de Griend, Melanie Hermes, Walter Horsman, Stefanie Kooij,
Inge Bakelaar, Ad Zwanen, Petra Schets, Diana Assman, Hans van Brenkelen,
Niels Konings, Antoine Broere.
Afmeldingen:
-

1. Opening en Mededelingen
Albert opent de vergadering. Allereerst een woord van welkom aan wethouder Dingemans, de heer
Luuk Daemen, de heer Jos Spooren en aan Bella Verschoor, nieuwe medewerker Mobiliteit die
aanschuift om op deze manier wat meer kennis op te doen van de kernen, gebiedstafels en wat de
inwoners zoal bezighoudt.
a. Werkwijze vergadering via MS---‐teams afstemmen.
De werkwijze van het digitale vergaderen wordt onderling afgestemd.
b. Aanwezigheid vaststellen/afwezig meldingen.
Aanwezig en afwezig zoals hierboven vermeld.
c. Overige mededelingen=
- -‐ In verband met de geldende richtlijnen van het RIVM i.v.m. COVID---‐19 heeft het dagelijks
bestuur besloten om ook deze bijeenkomst digitaal te organiseren;
- Er is informatie gestuurd over het besluit van de Raad van State waarbij goedkeuring is
verleend over het inpassingsplan LPM. Op de vraag aan Dieuwke Piebenga wanneer de
omgeving betrokken wordt bij de verder uitvoering, wordt gemeld dat men bij het Havenbedrijf
bezig met de voorbereiding/communicatie.
- Voorstel voor vaststellen begroting: van de gemeente is overzicht ontvangen van de begroting
2021 met voorstellen tot bezuinigingen. Hierop kan worden gereageerd. Er zal een werkgroep
hiervoor worden samengesteld.

	
  

2. Stand	
  van	
  zaken	
  Groenonderhoud	
  Zevenbergschen	
  Hoek	
  
De heren Luuk Daemen (projectleider Bras Fijnaart) en Jos Spooren (BTL) geven een korte toelichting
gegeven op het beheer en onderhoud openbaar groen zoals dat vanaf januari 2020. De werkcombinatie
Bras/BTL met ondersteuning vanuit het werkvoorzieningschap, heeft eind vorig jaar de aanbesteding
gekregen voor het beheer en onderhoud openbaar groen in de gehele gemeente Moerdijk. Uitvoering
vindt plaats op het door de gemeente vastgestelde beeldkwaliteitsplan. Gezien de grote omvang is naast
het gebruikelijke onderhoud ook geïnventariseerd wat er aan grote klussen te wachten staat. De uitbraak
van het coronavirus heeft ook grote gevolgen gehad. Door beperkingen, capaciteit (wegvallen van
medewerkers) en het nieuwe manier van beheer in een periode van sterke groei heeft geleid tot veel
achterstallig onderhoud. Men is nu volop bezig om dit gecoördineerd en adequaat in te halen. Maar men
erkent eerlijk dat nog niet alles voldoet aan de normen van het beeldkwaliteitsplan. Dat plan is de basis
voor onderhoud en beheer. Dat kan betekenen dat onderhoud en beheer anders uitgevoerd wordt en
bewoners verschillen ervaren. Het beheer is nu op basis van beeldbestek.
Een aantal tafelaars komt met voorbeelden waarbij men aangeeft dat het onderhoud de laatste maanden
te wensen overliet: perkjes bij de Hoofdstraat, struiken omgeving de Vlijt, de op / afritten, bij de ingang
van Zevenbergschen Hoek aan de noordzijde. Iedereen heeft de opmerkingen hun doorsturen naar het
bestuur van de tafel die het vervolgens doorgeeft naar de groenpluscombinatie (Bras/BTL). Overigens
merkt men wel dat er snel gereageerd wordt op meldingen via de buitenbeterapp. Daarvoor wordt een
compliment gemaakt
Hierop verlaten Luuk en Jos de digitale vergadering.
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3. Vaststellen verslag van 2 september
2020

Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt vastgesteld.

4. Voortgang actiepuntenlijst 02-09-2020

Een aangepaste actiepuntenlijst 07-10-2020 is bijgevoegd.

5. Terugkoppeling opruimdag zwerfvuil 26 september 2020

Diana Assman geeft aan dat het weer een enorm succes is geweest. Er is wel geconstateerd dat er op
sommige plaatsen in het buitengebied er minder zwerfafval was en ook in de kern zelf. Toch nog veel
opgehaald. Vooral bij de op en afritten en bij de Gouden Leeuw. Iets wat wellicht in de toekomst met de
komst van een geregelde truckparking zou kunnen minderen en waar beter op te handhaven is. Verder
is men nog zoekende naar een plek voor de banner. Wellicht kan dat bij de Gouden Leeuw ? Albert van
Loon en Diana gaan daarover in gesprek met de eigenaar.

6. Terugkoppeling overleg Truckparking 30 september 2020

Er heeft op 30 september 2020 een overleg plaatsgevonden met de gemeentelijke projectgroep en
werkgroepen uit de kernen Moerdijk en Zevenbergschen Hoek. Niels Konings en Antoine Broere
lichten in het kort toe wat uiteindelijk de belangrijkste punten waren van het overleg. Men heeft de
indruk dat de inbreng vanuit de werkgroepen opgepakt worden, als het gaat om omvang van het
aantal parkeerplaatsen, de voorzieningen die er nodig zijn, het belang van veiligheid voor de
omgeving en het voorkomen van vandalisme of overlast. Belangrijk is dat ook gekeken wordt naar
de totale impact mede in relatie tot andere ontwikkelingen. De resultaten van het overleg krijgen
een plaats in het voorstel aan college en gemeenteraad. Wethouder Danny Dingemans legt in
hoofdlijnen uit wat de bedoeling is van de truckparking en welke problemen men daarmee beoogd
op te lossen.
Nadat het college een principebesluit heeft genomen, worden de dorpstafels nader geïnformeerd.

7. Rondvraag/Sluiting
N.v.t.
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