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

Afmeldingen:

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
Zevensprong
22 september 2021
19:30 – 22:00 uur
Albert van Loon
Antoine Broere
Stefanie Kooij, Ad Zwanen, Diana Assman, Hans Broere, Jer Strijbos, Renate van
Es, Elly Ackermans, Annie den Ridder, Petra Schets,
Luc Willems (Gebiedscoördinator)
Inge Bakelaar, Joël van Griend, Jack Boot, Hans van Brenkelen,
Michelle Verweij, Walther Horstman, Melanie Hermes, Karlijn van
Rietschoten, Monique Nuyens, Gerlach van Andel, Noortje Enkhuizen
(Woonkwartier), Ferdinand van den Oever (Havenbedrijf Moerdijk),
Dieuwke Piebenga (havenbedrijf Moerdijk). Tino de Jong
(Gebiedscoördinator gemeente)

1. Opening en Mededelingen

Albert opent de vergadering.
a. Aanwezigheid vaststellen/afwezig meldingen.
- Aanwezigheid en afwezigheidsmeldingen zoals hierboven vermeld.
- Er is geen wethouder aanwezig i.v.m. een communicatie fout.
b. Overige mededelingen:
Dit is de eerste ‘life’ bijeenkomst sinds lange tijd en prettig om elkaar weer eens zo in ‘het echt’ te
zien.

2. Verslag en actiepuntenlijst 2 juni 2021

a) Er zijn geen opmerkingen en het verslag van 02-06-2021 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 22-09-2021.

3. Presentatie nieuwe website voor verenigingen

Stefanie presenteert de nieuwe website www.zbhoek.nl waarop de verschillende verenigingen zich
kunnen laten zien, tevens is er een kalender voor de diverse activiteiten aanwezig.
Er is bewust gekozen voor een rustige lay-out en het ziet er overzichtelijk uit. Alle verenigingen en
ondernemers kunnen hier (gratis) gebruik van te maken. De Dorpstafel draagt de kosten om deze
site online te houden. Aanmelden kan via het contact formulier op deze website.
We hopen zo dat nieuwe/toekomstige en huidige bewoners hiermee op een centrale (digitale) plaats
alle informatie van activiteiten en verenigingen/ondernemers kunnen terugvinden. Deze website zal
doorgelinkt worden met www.gebeidsplannen.nl die specifiek voor de Dorpstafel activiteiten bedoeld
is. Compliment voor dit mooie resultaat!

4. Locatie reanimatie cursus

De reanimatiecursus heeft dit jaar op 20 en 22 september plaatsgevonden bij de kantine bij DHV.
Deze is gevolgd door 25 mensen uit Zevenbergschen Hoek (op kosten van de Dorpstafel) en 1
persoon van buiten het dorp op eigen kosten, totaal dus 26 personen deelgenomen.
Vraag is waarom er voor deze locatie gekozen is, dit omdat het gemeenschapshuis de Zevensprong
en toekomstige MFA zelf financieel de begroting sluitend moeten houden en dit dus nu mislopen.
De komst van het nieuwe MFA is een grote prioriteit van de Dorpstafel en daarom is het ook logisch
als we activiteiten vanuit de Dorpstafel plannen in de Zevensprong/MFA.
Het blijkt dat het dit jaar was het zo ingericht samen met DHV uit een automatisme en de afspraken
waren reeds gemaakt en niet meer terug te draaien.
Afgesproken is dat het vanaf nu weer in de Zevensprong/MFA gaat plaatsvinden. Dit ondanks dat
dit extra kosten met zich meebrengt, aangezien het bij DHV gratis was inclusief 1 bakje koffie.
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5. Materiaal tekort Zwerfafval opruimdag
Ondanks toezeggingen vanuit de gemeente materiaal voor de afval opruim dag te leveren is dit niet
nagekomen. Er is vooral behoefte aan extra spullen omdat de groep veel groter is geworden, wat op
zich erg positief is. Vanuit de Dorpstafel is het budget voor eten en drinken wel verhoogt.
Het gaat om grijpers, vuilniszakringen en handschoenen terwijl de wethouder toegezegd heeft dit
mooie initiatief zeker te ondersteunen. Er zijn nu grove handschoenen geleverd die niet geschikt zijn
om zwerfafval mee op te rapen.
Voor aankomende zaterdag zijn er materialen geleverd om te lenen, maar als er in alle kernen
gelijktijdig gestart wordt met een landelijke actie, dan is er onvoldoende beschikbaar en de
gemeente wil niets meer aankopen.
De Dorpstafel wil eventueel deze kosten dragen, maar we gaan eerst bij de gemeente vragen om de
gedane toezeggingen na te komen.

6. Gesprek burgemeester dagelijks bestuur

Op 6 oktober vind een gesprek met de burgemeester en het dagelijks bestuur plaats in de
Zevensprong in het bijzijn van de gebiedscoördinator.
Dit om te bespreken hoe we de samenwerking Dorpstafel en gemeente kunnen verbeteren. Op dit
moment loopt dit niet goed en dat is een groot punt van zorg en frustratie.
We zullen het eerst op grote lijnen aankaarten en vervolgend ook details aanleveren als voorbeeld.

7. Opzet/doel Overzichtskaart LPM/ Kernkaart ZBH

Luc ligt de overzichtskaart toe. Deze komt mede voort uit de behoefte van de Dorpstafel om alle
lopende projecten/ontwikkelingen op 1 kaart visueel te maken, mede voor de ambtenaren van de
gemeente. Wel is de naam ongelukkig gekozen en zal deze naar verwachting aangepast worden
naar “Moerdijk oost” nu lijkt het door de naamgeving en de indeling alsof het allemaal om LPM
draait.
Verder is de kaart niet compleet, we missen zelf windmolen en de hele kern Langeweg.
We zouden ook graag beter geaccentueerd zien waar de mensen wonen.

8. Keuze bestemming besteding geldprijs €250

De geldprijs van €250 die destijds gewonnen is door Stefanie bij de introductie van
gebeidsplannen.nl moet nog een bestemming krijgen en een plan voor ingediend worden.
Het idee is om dit te besteden om voor de basisschool een culturele dag organiseren. Zo hebben de
meeste kinderen in het dorp er plezier van. Vanuit de Dorpstafel vinden we het belangrijk dat wij die
dag organiseren, zodat we ook zeker weten dat het geld hierheen gaat.
We kunnen hier dan bijvoorbeeld een toneelvereniging inhuren om met de kinderen een workshop te
doen. Dit voorstel wordt zo teruggekoppeld aan de gemeente.

9. Gezondheidsonderzoek Moerdijk

Er wordt i.v.m. de uitlopen op de tijd besloten om dit agendapunt door te schuiven naar de volgende
Dorpstafel.

10.

Rondvraag/Afsluiting:
a. Hans; Vreemd dat er een melding gemaakt wordt van een melding van illegale motor straatraces
en dat dan aan de buurt gevraagd wordt om de oplossing en zo gebeurt er niets.
Advies is om wijkagent uit te nodigen aan de tafel.
b. Jer; Er is een melding gedaan bij de gemeente (Aan de vlijt wordt nu glasvezel in berm gelegd,
waar ook bomen gepland staan, deze gaan mogelijk de kabel beschadigen). Reactie van de
gemeente is “We hebben de melding opgelost en de woon en leefomgeving hersteld”. Dit is een
standaard antwoord en meldingen van burgers worden dus schijnbaar niet serieus genomen.
Advies Luc om dit neer te leggen als klacht bij de gemeente.
c. Jer; Waterschap zorg van kwaliteit voor het water en dat gebeurt in de praktijk niet zoals in het
verleden is aangegeven. Vraag is hoe de gemeente werkt met het waterschap t.a.v. het
ecologisch onderhoud. Advies is om hiervoor het waterschap in de toekomst uit te nodigen en
eerst bekijken wat we nu zelf willen t.a.v. het ecologisch onderhoud.

.
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