VERSLAG DORPSTAFEL
Betreft overleg:
Locatie:
Datum overleg:
Aanvang / einde:
Voorzitter:
Notulist:
Deelnemers:

Afmeldingen:

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
Digitaal via MS-- teams
7 april 2021
19:30 – 22:20 uur
Albert van Loon
Antoine Broere
Jack van Dorst (wethouder), Ferdinand van den Oever (Havenbedrijf Moerdijk),
Dieuwke Piebenga (havenbedrijf Moerdijk), Tino de Jong (Gebiedscoördinator
gemeente), Maud van der Lee (beleidsmedewerkster Arbeidsmigratie Moerdijk), Ab
de Feijter (Gemeentelijk contact persoon 380KVA), Joël van de Griend, Stefanie
Kooij, Ad Zwanen, Diana Assman, Hans Broere, Inge Bakelaar, Arjan Lambregts,
Richard Karels, Petra Schets, Hans van Brenkelen, Walther Horstman
Noortje Enkhuizen (Woonkwartier), Elly Ackermans.

1. Opening en Mededelingen
Albert opent de vergadering.
a. Werkwijze vergadering via MS-- teams afstemmen.
De werkwijze van het digitale vergaderen wordt onderling afgestemd.
Er wordt een geluidsopname gemaakt door de secretaris met toestemming van alle deelnemers,
die alleen gebruikt zal worden voor het uitwerken van deze notulen.
b. Aanwezigheid vaststellen/afwezig meldingen.
Een bijzonder welkom aan wethouder Jack van Dorst.
Navolgende nieuw aanwezige worden welkom geheten:
-Maud van der Lee adviseur arbeidsmigranten vanuit de gemeente i.v.m. agendapunt 3.
-Ab de Feijter contact persoon gemeente en gedupeerde 380KVA i.vm. agendapunt 9.
c. Overige mededelingen:
Geen mededelingen.

2. Verslag en actiepuntenlijst 3 februari 2021

a) Er zijn geen opmerkingen en het verslag van 03-02-2021 wordt hierbij vastgesteld;
b) De actiepunten lijst wordt doorgenomen en na aanleiding hiervan waar nodig aangepast.
De aangepaste actielijst wordt bij dit verslag bijgevoegd als Actielijst 07-04-2021.

3. Onderzoek huisvesting arbeidsmigranten

Maud van der Lee, contactpersoon arbeidsmigratie Moerdijk, geeft een terugkoppeling van de
informatieavond van 24 maart. Hier waren veel agrariërs aanwezig i.v.m. de specifieke problematiek
van in het bijzonder de seizoensgebonden arbeidsmigranten.
Zoektocht is nu naar mogelijke locaties voor short stay (tijdelijke- en kwalitatief goede huisvesting)
rekening houdend met de afwegingskaders(niet in woonwijk, spreiding over gehele gemeente,
buitengebied), dit om te zorgen voor voldoende spreiding binnen de gemeente Moerdijk. Dit valt
onder de zogenoemde afwegingskaders om een goede spreiding te krijgen.
Er zijn al diverse partijen die interesse getoond hebben om deze sort-stay locaties te willen
ontwikkelen in de omgeving van het Logistiek Park Moerdijk (LPM).
Vragen/zorgen zijn o.a. of niet het gevaar bestaat dat in de directe omgeving van LPM juist
verhoudingsgewijs weer veel arbeidsmigranten worden voor gehuisvest voor short-stay, wat voor
overlast kan zorgen voor de omliggende kernen waaronder Zevenbergen Hoek. Dit omdat deze
kernen het dichts bij LPM liggen. Vraag is of dat dit dan overlast is. Algemeen reactie is dat de
afwegingskader niet voor niets zijn opgesteld, juist om voor spreiding te zorgen en het voorkomen
van overlast en dus geen concentratie rondom LPM. Noodzaak is ook niet aanwezig, omdat het
industrie terrein ook prima met auto- en openbaar vervoer bereikbaar is vanuit ander kernen.
Dorpstafel blijft deze ontwikkelingen monitoren.
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4. Logistiek Park Moerdijk verkeersstromen

Ferdinand van den Oever (directeur LPM/Havenbedrijf) is door het dagelijks bestuur uitgenodigd om
een presentatie te geven over hoe LPM aankijkt tegen de verkeersstromen en hoe men deze wil
gaan inrichten in en rondom LPM.
Aan de hand van een presentatie wordt geschetst hoe men in het huidige ontwerp 3.0 de
verkeerswegen wil inrichten op en direct rondom LPM. De presentatie wordt in zijn geheel bij dit
verslag gevoegd. Een van de uitgangspunten bij het ontwerp was “we proberen het verkeer te
krijgen waar we het willen hebben ofwel maximaal weren waar we het niet willen hebben”.
Hierbij worden de verkeerswegen gecategoriseerd aan de hand van de toegestane maximale
snelheid. Alles onderbouwd met de nodige cijfers.
Min of meer is het idee nu om nieuwe (geleidde) sluiproute te creëren van de A16 naar de A17 door
het LPM om zo het omliggende wegennet te ontlasten. Idee is verder om i.p.v. rotondes gebruik te
gaan maken van verkeerslichten om zo op slimmere manier het verkeer te regulieren waar ‘wij’ het
willen hebben.
Ook is er aandacht gegeven aan de veiligheid van het fietsverkeer. In deze versie zijn daarom alle
fietspaden vrij liggend van het autoverkeer ingericht. Dit laatste wordt door de Dorpstafel direct
omarmd.
Vraag vanuit LPM en gemeente is hoe de Dorpstafel aankijkt tegen de voorgangssituatie kruising
Lapdijk-Achterdijk?
Veel informatie die duidelijk gepresenteerd is, waar de Dorpstafel waardering voor uitspreekt. Wel
wil de Dorpstafel en in bijzonder de werkgroep verkeer dit nader bekijken. De werkgroep verkeer wil
graag naar het totaal plaatje kijken, dus invloed LPM, gevolgen van locatie TruckParking(en),
parkeerbeleid en maatregelen sluipverkeer. Dit ligt grotendeels ook buiten de invloed van LPM. De
werkgroep verkeer nodigt LPM daarom uit om binnenkort met de werkgroep en verder te kijken naar
mogelijke oplossingen. LPM is graag bereid om dit te doen en afgesproken wordt dat de werkgroep
hierover contact zal opnemen.

5. Jaarlijkse kascontrole
e

de

Diana Assman(1 jaar) en Renate van Es (2 jaar) hebben de kascontrole voor 2020 uitgevoerd en
deze is akkoord bevonden door de controleurs. Inge Bakelaar doet kort verslag van de financiële
situatie en de Dorpstafel gaat hiermee akkoord.
Ook wordt onder de aandacht gebracht dat bij het verstrekken van financiën niet altijd de vooraf
afgesproken procedure is gevolgd. Dit wordt bevestigd door de aanwezige. Afspraak was destijds
dat we de opgestelde procedure na 1 jaar zouden evalueren. Dit is niet gebeurt. Het dagelijks
bestuur zal daarom de eerst volgende Dorpstafel deze evaluatie alsnog agenderen.

6. www.gebiedsplannen.nl ervaringen.

-Stefanie Kooij heeft een geldprijs gewonnen bij de introductie van de website gebiedsplannen.nl wat
besteed mag worden aan het Dorp. Zij wil graag dat de medebewoners ideeën aandragen om dan
de eerstvolgende Dorpstafel hier een besluit over nemen.
-Idee vanuit het DB is om eerst de pagina van Zevenbergschen Hoek goed te vullen met relevante
informatie en pas ernaar de Dorpsbewoners en buitengebied te wijzen op deze website. Vervolgens
wordt het de kunst om de gegevens constant up-to-date te houden zodat de bewoners weten waar
ze steeds de laatste informatie kunnen vinden.
-De gebiedscoördinator, Tino de Jong, koppels terug dat de website steeds vaker bezocht wordt.
Periodiek zal er een bijeenkomst met de diverse tafels gehouden worden om te kijken hoe we de site
kunnen verbeteren.
-Vanuit de pilot voor de gebiedsplannen, waar Zevenbergschen Hoek met 2 andere kernen aan deel
neemt, is de gemeente momenteel bezig met het opzetten van zogenaamde Kernkaarten. Hierop
wordt per kern gevisualiseerd wat de plannen en prins van de gemeente zijn en vervolgens kunnen
de tafels deze aanvullen met hun eigen plannen/ideeën.

7. Zwerf afval

Diana Assman geeft een terugkoppeling van de Zwerf opruim dag op 20 maart. Deze was ook
gelijktijdig met de nationale opschoondag. Er waren extreem veel deelnemers (38) en er zijn 90
zakken afval opgeruimd en nog wat grofvuil.Helaas werden enkele vrijwilligers teleurgesteld omdat
er niet voldoende materieel voor iedereen aanwezig was. Wethouder Jack van Dorst spreekt zijn
waardering uit voor dit initiatief dat steeds meer gehoor vind binnen de gehele gemeente Moerdijk.
Hij zegt toe dat de gemeente zijn bestraat doen om dit te ondersteunen door voldoende materieel
beschikbaar te stellen.Gebieden die negatief opvielen, was het terrein bij de Gouden Leeuw, de
Spoordreef richting het bedrijven terrein en bij Den Hartog aan de Bloemendaalse Zeedijk. Hier gaat
de accountmanager van de gemeente contact over op nemen. De wethouder zal hier ook extra
aandacht aan gaan besteden.
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8. Verdeling activiteiten dorpstafel

Het dagelijks bestuur roept iedereen op om zich actief te blijven inzetten op de diverse onderwerpen
die de aandacht vragen. Soms worden er vragen uitgezet voor deelnemers voor bepaalde
bijeenkomsten of werkgroepen en meld zich niemand aan. Het dagelijks bestuur is dan niet in staat
om dit op te vangen en zal prioriteiten moeten stellen.
De vraag is dus als je tijd heb en we verdelen met zijn alle de taken dan kunnen we veel
doen/invloed uitoefenen t.b.v. onze eigen gemeenschap. Hierbij benadrukken we wel dat we met zijn
allen ook al veel wel goed oppakken!
Hierbij komt ook dat onze kern en omgeving een aantal pittige dossiers heeft liggen die heel veel tijd
en energie vreten. Iets waar andere de partijen professionals inzet en waar wij als vrijwilligers het er
‘even’ bij moeten doen. Dit vraagt veel en dat realiseren we ons ook.
Idee is nog wel om een extra oproep in het dorpsnieuws te plaatsen en om een overzicht te maken
waarvoor nu nog mensen gevraagd worden. Deze gaan het dagelijks bestuur oppakken.

380 KVA
Hans Broere geeft aan dat er uit de Landekensdijk signalen komen dat ze zich niet voldoende
ondersteund voelen door de gemeente t.a.v. de woningen i.r.t de 380 KVA. Ook de brief van de
gemeente lijkt meer op handjeklap dan op een duidelijke steun in de rug van de getroffen bewoners.
De bewoners voelen zich aan hu lot over gelaten.
Ad de Feijter die opreed als contact persoon namens de gemeente voor de bewoners geeft een
toelichting. Hierbij legt hij uit waar de bewoners formeel aanspraak op kunnen maken en dat ze niet
verplicht zijn om te verhuizen. De bewoners krijgen markt conformer prijzen aangeboden, waarbij
meerdere makelaars ingeschakeld kunnen worden. Hij benadrukt ook dat er geen zogenaamde ‘Deal’
voorgesteld is i.c.m. LPM. Voor vragen kunnen de bewoners altijd bij hem terecht en zo ook de
Dorpstafel.
Het geheel verbaast de leden van de Dorpstafel, omdat de wethouder Brummans tijdens de vorige
Dorpstafel nog expliciet heeft aangegeven de bewoners niet in de kou te laten staan en te
ondersteunen door juist het leveren van maatwerk. Maatwerk is meer is dan alleen steeds opnieuw
uitgelegd krijgen waar je formeel recht op heb, maar hoort toegespitst te zijn op de specifiek wensen
van de bewoners.
De Dorpstafel stel voor om hier een schrijven aan te gaan wijden richt de wethouder en te refereren
aan de gedane beloftes. Hierbij vraagt de tafel wel om eerst met de betrokken bewoner contact te
zoeken en te bekijken wat de getroffen bewoners zelf ervaren. Het dagelijks bestuur gaat bekijken hoe
ze dit op de korte termijn kunnen organiseren.

1. Rondvraag/Afsluiting:

Geen verdere vragen meer.

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn en haar bijdragen!
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