Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
A. ACTIELIJST
Nr.

Actiepunt

Wie

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

202001-2

Nadenken over ambities /
concrete doelen van de
dorpstafel voor 2021
Sluip verkeer

20200603

Meeting toekomst Riethof
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Datum
gereed
2021-02

Status

Dagelijks bestuur

2022-Q1

Volgende vergadering
momentum inplannen.

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

2022-Q2

Woonkwartiers(Noortje Enkhuizen)

2022-Q1

Diverse oplossingsvarianten
zijn uitgewerkt deze zijn 8 dec
met de wethouder besproken.
Vragenlijst is aangeleverd.
Hierover vind een vervolg
overleg plaats met de
wethouder en LPM.
Er wordt nieuwe beplanting
aangebracht zoals aangegeven
door de gemeente.
Eind feb wordt contact
opgenomen wanneer er
daadwerkelijk gepland gaat
worden door Noortje.
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Zie notulen 26-01-2022
agendapunt 4

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
Nr.

Actiepunt

Wie

20210302-1C

Woningbouw terrein
“Zwaluwe Bouw” Olavstraat

Zwaluw Bouw en gemeente

Datum
gereed
-

20210203-6

Inge Bakelaar/Jack Boot

2022-Q2

20210602-1C

Welkom pakket nieuwe
bewoners
Evenementen
aansluiting(en)
Bestuursaansprakelijkheid

Antoine Broere

2021-09

20210602-6

Feestverlichting bomen

Karlijn Rietschoten/Hans Broere

2022-Q2

20210602-8a

Uitleg aantal container
afhandelingen Havenbedrijf

Ferdinand den Oever

2012-Q4

20210922-8

Besteding prijzengeld €250

Stefanie

2022-Q1

20210203-7
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Hans Broere
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Status
Omwonende hebben vragen
over het verloop van dit
project o.a. verwacht men
overlast van verkeer.
Tino zal hier navraag over
doen(concept plan en
inrichting terrein) of hier
voldoende overleg geweest is
met omwonende.
Duidelijkheid gewenst
richting omwonende (nr 8).
Zie notulen 26-01-2022
agendapunt 7
Aanhouden er is contact
geweest met de gemeente.
Het DB wil exact weten wat
deze bestuurlijke
verantwoordelijkheid nu
exact betreft en Antoine gaat
zich hier in verdiepen.
Laten staan wordt weer
opgepakt om dit jaar zeker op
tijd te zijn. Streven is om dit
jaar de verlichting wel rond te
krijgen.
Dit is nu opgepakt door
werkgroep verkeer.
**actiepunt afvoeren**
Idee om dit i.o.m. basisschool
te besteden aan culturele dag.

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
Nr.

Actiepunt

Wie

20210922-

Monitoren evaluatie Pro-Rail
vrachtwagens

Gemeente/Albert

Datum
gereed
notg

20211201-8C

Straatraces-Cross overlast

Burgemeester-Wijkagent

2022-Q1

20210126-1b

Verkiezingen bestuur DT

Dagelijksbestuur

2022-Q3

2020116-1f

Bomenkap LPM lapdijk

Buurtbewoners

2022-Q1

Groene tekst
= NIEUW t.o.v. vorige lijst
Geel gemarkeerd = Extra aandacht
Groen gemarkeerd= Gereed
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Status
Rapport is af en wordt nu
voorgelegd aan college.
Idee is om volgende
Dorpstafel tekst en uitleg
hierover te geven.
Er worden al lange tijd
signalen ontvangen, blijft een
lastig dossier zijn op zoek
naar goede methode om o.a.
de crossers aan te pakken, dit
blijft een kat en muis spel.
Straatraces aan spoordreef is
het idee om dit aan te pakken,
maar er is een
capaciteitsprobleem. Blijf aub
meldingen doen. Er zijn al wel
bekeuringen uitgeschreven,
maar het vereist een andere
aanpak, hier wordt nog naar
een duurzamere oplossingen
gezocht.
In juni aangeven wie van
huidige bestuur wel/niet
herkiesbaar is en wat verdere
procedure wordt.
Nieuw bestuur per 23-012023 voor periode van 4 jaar.
Buurt bewoners zullen een
brief opstellen.

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
B. LOPENDE PROGRAMMA’S
Monitoring Gemeentelijke
projecten
Speelvoorzieningen

Medewerker gemeente –
parnters – tafelaar(s)
Gemeente (Bert Voeten) / Diana
Assman + Inge Bakelaar
Dagelijks bestuur.
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Datum laatste
Up-date
2021-Q4
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Standpunt dorpstafel
Ø status/aandacht
Zie notulen 26-01-2022
agendapunt 5

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
C. PROJECTEN
Projecten
380kv

Organisatie
Tennet

Windmolens A16

Windpark Zonzeel -namens werkgroep
met de drie windkernen

TruckParking/LPM

Gemeente (Bas Hendrikx)

MFC (nieuwe school
inclusief
buurthuisfunctie)
Zevenbergschen Hoek

Gemeente (Caroline Claassen)
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Tafelaar(s)
Gemeente Ab de
Feijter
Antoine Broere/
Jef Strijbos/
Hans van
Brenkelen.

Albert van Loon
Ad Zwanen/
Antoine Broere.
Hans van
Brenkelen/ Joël
vd Griend
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Doelstellingen Dorpstafel ZBH
Zie notulen 26-01-2022
agendapunt 3
De 3 Windkernen hebben consensus over de LAE.
Deze zal nu door de kernen formeel aangeboden
worden aan de wethouder Brummans.
Landschapsplan wat hieraan gekoppeld is ingediend
bij de gemeente. Budget is vastgesteld 1/3 per kern is
ons advies en is voorbestemd voor deze windkernen.
De Goverment met STEM is in concept bijna gereed,
zodanig dat we de lokale belangen goed kunnen
behartigen.
Vraag is over veiligheid van de bouwplaatsen,
bewoners weten niet bij wie ze terecht kunnen met
vragen? Kan melding bij gemeente van gemaakt
worden.
Wij zijn in overleg met gemeente om beter voorlicht
aan omwonende over het bouw traject e.d.
Zodra de plannen meer duidelijk zijn komt er een
terugkoppeling van de projectleider.
Werkgroep dorpshuis ism met gemeente en school
over def versie vlekkenplan. Hier zit de werkgroep op
1 lijn met de gemeente. Er wordt nu een raadvoorstel
voorbereid en deze zal 2e kwartaal 2022 zijn beslag
krijgen(aanbieden bij de gemeenteraad). Gemeente
heeft nog separaat overleg met de kinderopvang.
Eventueel plaatsing kinderen uit Langeweg hebben
geen consequenties voor de bouw op ZBH.
Verwachte opening 2025.

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
Vervolg op participatie
onderzoek voorzieningen
HSL

Gemeente (Anton Kieviet / Irene Koch)

2022-Q2

Arbeidsmigranten
huisvesting en integratie

Maud van der Lee (Contact persoon
Arbeidsmigranten Moerdijk)

-

Sporenbergstraat woningbouw

Gemeente (Job Dijkstra en werkgroep)

Dianna Assman

C. VERGADER KALENDER DORPSTAFEL 2022

•
•
•
•

13-04-2022 Woensdag
29-06-2022 Woensdag
21-09-2022 Woensdag
02-11-2022 Woensdag
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Terug koppeling Hans van Brenkelen;
Na alle kosten die gemaakt zijn is er nog ongeveer
€900.000 beschikbaar. Alle inventarisaties
(geluidsmetingen) bij de woningen zijn gedaan en
verwachting is dat gemeente binnenkort richting
bewoners aan geeft op welke wijze invulling gegeven
kan worden aan geluidswerende maatregelen.
Restant geld kunnen wij dan als kern mogelijk nog
besteden aan andere voorzieningen i.o.m. de
Dorpstafel.
Bij laatste kernoverleg heeft de Burgemeester een
uitspraak gedaan die tot veel vragen leiden in de
kern. In het verslag van dit kernoverleg zal letterlijk
weergeven worden er gezegd is m.b.v. de
geluidsopname. Dit verslag zal worden rondgestuurd.
Participatieafspraken zijn opgesteld en ism gemeente
en projectleider. Er is een projectgroep samengesteld
die hiermee verder aan de slag gaat. Zij zullen de
Dorpstafel geïnformeerd houden. Diana Assman is
voorzitster van de werkgroep

