Dorpstafel Zevenbergschen hoek
A. ACTIELIJST
Nr.

Actiepunt

Wie

Datum
gereed
2021-02

Status

20190130-05

-Banner zwerfafval
schoonmaken en
verplaatsen.
-Nieuwe Banner aanvragen.
-Alternatieve locatie
bepalen.

Gemeente (René de Koeijer/Melissa Albouyaoui-Buijs) /
Diana Assman en Albert van Loon

20200212-03

Nadenken over ambities /
concrete doelen van de
dorpstafel voor 2021

Allen

2021-Q2

Sluip verkeer

Gemeente(wethouder Dingemans +verkeersambtenaren
+gebiedscoördinator) + Dorpstafel buitengebied (Walther
Horstman/ Antoine Broere/ Joël vd Griend)

2021-Q3

20200603

Meeting toekomst Riethof

Woonkwartiers(Noortje Enkhuizen)

2021-Q4

20210302-1C

Woningbouw terrein
“Zwaluwe Bouw” Olavstraat

Zwaluw Bouw en gemeente

-

20210203-6

Welkom pakket nieuwe
bewoners

Joël vd Griend/Jack Boot

2021-04

Opstellen van nieuwe
gebiedsplan duurt nog zeker 1
jr. Daar willen we niet op
wachten en gaan dit dus
intern regelen.
Werkgroep komt 27-09-21
weer bijeen en streeft er na
om eerstvolgende Dorpstafel
een presentatie te geven.
Planning was sept maar dat
gaat niet lukken.
Informatie over de plannen
wordt bij secretaris
aangeleverd en deze zal
rondgemaild worden en op
gebeidsplannen.nl geplaats
worden.
Status niet bekend, Joël en
Jack niet aanwezig.

202001-2

20200603
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Er is overleg geweest met De
Gouden Leeuw. Zij zijn bereid
om de banner te plaatsen.
Tevens wordt daar gekeken of
de afvalcontainers beter
zichtbaar kunnen worden
weggezet.
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Nr.

Actiepunt

Wie

20210203-7

Evenementen
aansluiting(en)

Hans Broere

20210602-1C

Bestuursaansprakelijkheid

Tino de Jong

2021-09

20210602-3

Nieuwe regeling toewijzing
gelden vanuit de DT

Antoine Broere

2021-09

20210602-5

Nieuwe website
verenigingen bouwen

Stefanie Kooij/Inge Bakelaar

2021-Q4

20210602-5

Publiciteit voor
gebiedsplannen.nl

Stefanie Kooij

2021-08
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Status
Er blijkt maar 1 aansluiting te
zijn(bij de kerk) verhaal van
meerdere aansluitingen was
dus niet correct.
Plan is om mogelijkheden te
bekijken voor extra
aansluiting op Plein 1940 en
bij Sportveld DHV. Deze zijn
beiden aangemerkt als
evenementen terreinen.
Uitzoeken gevolgen nieuwe
wetgeving voor Dorstafel,
wordt volgende tafel
toegelicht.
Is rondgestuurd en
goedgekeurd. Staat tevens op
gebiedsplannen.nl
Afvoeren van actielijst.
Budget beschikbaar gesteld.
Website gereed en
gepresenteerd.
Nu is de actie om verenigingen
te benaderen!
Via dorpsnieuws eerst
volgende editie.
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Nr.

Actiepunt

Wie

20210602-6

Feestverlichting bomen

Karlijn Rietschoten/Hans Broere

Datum
gereed
2021-Q4

20210602-8a

Uitleg aantal container
afhandelingen Havenbedrijf
LPM communicatie buro
input
Integrale planningsoverzicht

Ferdinand den Oever

2012-Q4

Dorpstafel

2021-09

Tino de Jong

2021-09

Afstemming gemeente
Drimmelen
Monitoren evaluatie Pro-Rail
vrachtwagens

DB en gemeente

2021-Q4

Gemeente/Albert

notg

20210602-8b
20210602-8c

20210602-8D
20210922-

Groene tekst
= NIEUW t.o.v. vorige lijst
Geel gemarkeerd = Extra aandacht
Groen gemarkeerd= Gereed
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Status
Email ontvangen dat er geen
voortgang in zit. Gemeente
neemt geen actie en antwoord
niet.
DB gaat gemeente contacten
en heeft hyperlink van
participatiefonds Port of
Moerdijk toegestuurd.
Dit is momenteel de Info
behoefte vanuit LPM
Zie vorige actiepunt.
Wordt vandaag gepresenteerd
en 1e opzet is gereed. Voldoet
nog niet, maar Kan afgevoerd
worden als actiepunt.
Deze vraag moet bij B&W
neergelegd worden.
Slechte communicatie Pro-rail
en Gemeente leidt tot overlast
van vrachtverkeer. Dit wordt
geëvalueerd met DT om
herhaling te voorkomen.
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B. LOPENDE PROGRAMMA’S
Monitoring Gemeentelijke
projecten
Speelvoorzieningen

Medewerker gemeente –
parnters – tafelaar(s)
Gemeente (Bert Voeten) / Diana
Assman+Inge Bakelaar
Dagelijksbestuur.
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Standpunt dorpstafel
Ø status/aandacht
Veel frustratie over slechte communicatie voor, tijdens en nu.
Veel mooie dingen beloofd en er is een enquête gehouden,
waarna uitslag volgt in factsheet(zie bijlage)waar de
werkgroep zich helemaal NIET in herkent. Werkgroep stopt
er zo mee, want er wordt niets meegedaan en ook geen
terugkoppelingen.
Lijkt wel of er totaal niet geluisterd is en onduidelijk is wat er
nu mee gat gebeuren.
Verder als schommel kapot is wordt deze niet vervangen het
wordt alleen maar minder. Simon van Putten is hierover
benadert en er gebeurt niets.
Dagelijks bestuur gaat dit oppakken en koppelt terug aan de
werkgroep.
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C. PROJECTEN
Projecten
380kv

Organisatie
Tennet
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Tafelaar(s)
Gemeente Ab de
Feijter
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Doelstellingen Dorpstafel ZBH
Wederom overleg geweest met Tennet en er staat een
nieuw overleg gepland op 28-09-2021. Tennet willen
iets doen aan de leefbaarheid,( o.a. speeltuin, bankje,
looppad, bomen, verkeersaanpassingen tegen
sluipverkeer).Kijk of per huis iets verbeterd kan
worden landbouwarchitect is hiervoor langs geweest.,
maar dit levert niet echt wat op. Dit zijn alleen nog
ideeën, vraag is of ook de grond hiervoor aangekocht
kan/gaat worden.
Ab de Feijter is wel actiever, maar maakt zich niet
hard voor de omwonende. Er wordt niet een houding
tegenover Tennet aangenomen.
Het heien is ook een punt van zorg, bewoners zien
liever boren. Trillingen en geluidsoverlast, dit leggen
ze bij Ab de Feijter neer.
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Windmolens A16

Windpark Zonzeel -namens werkgroep
met de drie windkernen

Antoine Broere/
Jef Strijbos/
Hans van
Brenkelen.

TruckParking/LPM

Gemeente (Bas Hendrikx)

Mett door ontwikkelen
naar infosite voor
tafelaars en alle
bewoners
MFC (nieuwe school
inclusief
buurthuisfunctie)
Zevenbergschen Hoek

Gemeente (Tino de Jong)

Albert van Loon
Ad Zwanen/
Antoine Broere.
Inge Bakelaar/
Stefanie Kooij

Gemeente (Caroline Claassen)

Hans van
Brenkelen/ Joël
vd Griend

Vervolg op participatie
onderzoek voorzieningen
HSL
Plein 1940 - woningbouw

Gemeente (Anton Kieviet / Irene Koch)

2020-Q4

Gemeente (Pascal Zuijderwijk) s.m.
Woonkwartier - projectontwikkelaar
Koers

2020-Q4

2021-09-22 Actielijst Dorpstafel ZBH.docx

Pagina 6 van 7

Op 21-09-2021 is er overleg met de 3 Windkernen
over de LEA. De LEA begint nu vorm te krijgen en we
verwachten binnenkort het eerste concept, wat we
zullen delen met alle tafelaars.
Wel is er veel frustratie omdat de wethouder
Brummans mails over een recente uitspraak van de
Raad van State niet beantwoord. Hierover gaan we
een ‘laatste’ reminder sturen.
Verde is er over de inrichting van de zogenoemde
landschapsplan een bijeenkomst te velde geweest.
Namens ons was hans van Brenkelen hierbij.
Hiervan is een verslag gemaakt wat we bijvoegen bij
deze notulen.
Tot op heden geen terug koppeling meer gehoord
over het verdere verloop/tijdspad. De werkgroep
gaat hierover bij de projectleider navraag doen.
Website is nu volledig in gebruik.
Actiepunt kan verwijderd worden
Er bereiken de tafel berichten dat het overleg stroef
verloopt. Op 27 september staat er een vervolg
overleg met alle spelers gepland.
Het baart de tafel grote zorgen als dit niet gaat
voldoen aan de eerder gecreëerde verwachtingen.
Hopelijk de volgende Dorpstafel wat meer
duidelijkheid hierover.
11 woningen komen in aanmerking voor
geluidswerende maatregelen.
Op dit moment geen duidelijkheid over het tijdspad.
Bouw is inmiddels gestart en de voorzitter was
aanwezig toen wethouder Brummans de eerste steen
gelegd heeft met een feestelijk tintje.
Dit agendapunt afvoeren.
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Arbeidsmigranten
huisvesting en integratie
Sporenbergstraat woningbouw

Maud van der Lee (Contact persoon
Arbeidsmigranten Moerdijk)
Gemeente (Pascal Zuijderwijk)

-

Project: Snippergroen
Project:Wonen met
gemak

Gemeente (Jelmer Janssen)
Gemeente (Rosalinde Leuris)/
Woonkwartier (Jessica Kievits)

2021-Q1

Parkeerbeleid

-

2021-Q2
Meenemen naar werkgroep verkeer.

C. VERGADER KALENDER DORPSTAFEL

2021:
01-12-2021 woensdag 19:30 uur

2022:
-
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Geen informatie over de voortgang/tijdspad van dit
project. Gaan we navragen
Wethouder heeft gezegd dat dit in ontwikkeling is.
Idee is om als Dorpstafel ons wens in deze als aan te
geven, bij voorbeeld starterswoningen en senioren
woningen en ruimte voor een speelplaats.
We willen graag als dit hierover aan de voorkant over
meedenken.
Luc gaat dit meennemen.
Versnipperde percelen groen?!
Referte verslag 20170329-02
Van 2019 1e kwartaal uitgesteld naar 1 kwartaal
2021 start!
Meenemen in werkgroep verkeer.

