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

Afmeldingen:

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
Digitaal MS-teams
26 januari 2022
19:30 – 21:10 uur
Albert van Loon
Antoine Broere
Inge Bakelaar (Penningmeester), Stefanie Kooij, Ad Zwanen, Diana Assman, Hans
Broere, Jer Strijbos, Elly Ackermans, George van Leusden, Hans van Brenkelen,
Melanie Hermes, Joël van de Griend, Gert Suur en Mariëtte Beljaars, Jaap de
korte, Steyn Kavelaars, Jack van Dorst (wethouder), Tino de Jong
(Gebiedscoördinator), Noortje Enkhuizen (Woonkwartier), Ferdinand van den
Oever (Port of Moerdijk), Dieuwke Piebenga (Port of Moerdijk), Joost Wirken
(Wijkagent).
Petra Schets

1) Opening en mededelingen:
a) Opening:
We zullen een geluidsopname maken t.b.v. de notulen, hier heeft niemand bezwaar tegen.
Verder worden de digitale vergaderregels doorgenomen.
b) Aanwezigheid vaststellen/afwezig meldingen.
- Aanwezigheid en afwezigheidsmeldingen zoals hierboven vermeld.
- Een welkom in het bijzonder aan wethouder Jack van Dorst.
e
- Ook van harte welkom voor de Wijkagent Joost Wirken voor de 1 keer hier aanwezig.
- Nieuwe bewoners die welkom worden gegeten zijn: Steyn Kavelaars, Marjolein en Jaap de
Kort, M Gert Suur en Mariëtte Beljaars.
c) Mededelingen m.b.t. bestuurstermijn:
Conform de akte van oprichting de vereniging Dorpstafel Zevenbergschen Hoek artikel 6 wordt
een bestuur voor ten hoogste 4 jaar benoemd. Dit wil zeggen dat het huidige bestuur per
23-01-2023 de bestuursfunctie zullen neerleggen.
Medio juni 2022 zal bestuur aan gaan geven wie van ons zich herkiesbaar zullen stellen en wat
de wat de procedure wordt voor de samenstelling van het nieuwe bestuur.
d) Omgang media
Dagelijks bestuur wordt steeds vaker benadert door journalisten. Beleid van het dagelijks bestuur
is om in principe niet te communiceren via de pers. Wij geven er de voorkeur aan om met
betrokkene zelf aan tafel te gaan zitten en niet de media te praten.
Daarom het uitdrukkelijk verzoek aan een ieder om geen telefoonnummers van bestuursleden te
delen met journalisten. Als er om informatie gevraagd wordt kan je altijd wel hiervoor een email
laten sturen naar het algemene e-mail adres dorptafelzbh@gmail.com, maar geen
telefoonnummer doorgeven.
e) Overleg cultuur
We merken afgelopen jaar dat de discussies ook hier steeds meer verharden. Dit zie je niet
alleen bij on aan tafel, maar is een algemeen maatschappelijk probleem. Wij willen dit hier aan
tafel wel voorkomen en we willen zien dat er respect wordt getoond voor elkaars meningen.
Het moet bij de inhoud blijven en niet op de persoon een discussie voeren, want dit wordt niet als
prettig ervaren.
f) Overige mededelingen:
Wij hebben een E-mail ontvangen van bewoners grenzend aan LPM. Ze hebben aangeven dat
ze zich verbazen over de geplande bomen kappen rondom nieuwe LPM terrein. Het gaat om de
oude dubbele rij bomen rondom de Lapdijk. Hierover willen ze een schrijven gaan opstellen
welke wij vanuit de Dorpstafel zullen doorsturen
Ferdinand van den Oever, is hier verbaast over omdat in het bestemmingsplan is op genomen
dat de Lapdijk kant juist wordt versterkt, dus hij begrijpt niet waar het idee vandaan komt dat
LPM daar bomen gaat kappen? Sterker nog de Lapdijk kant wordt cultuur historisch versterkt,
denk dat hier sprake is van een misverstand is. We zullen deze reactie terugkoppelen naar de
bewoners van de Lapdijk. Het zou ook kunnen dat men denkt dat net als in verleden denkt dat
de bomen gerooid worden zoals dit door Staatsbosbeheer is gebeurt aan de Pelgrimsdijk
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1) Notulen en actielijst:
a) Vaststellen verslag 01-12-2021
Er zijn geen opmerkingen en het verslag van 01-12-2021 wordt hierbij vastgesteld;
b) Voortgang actiepuntenlijst 01-12-2021
De actiepunten lijst wordt doorgenomen en na aanleiding hiervan waar nodig aangepast.
De aangepaste actielijst wordt bij dit verslag bijgevoegd als Actielijst 01-12-2021.
2) Glasvezel
Ad Zwanen; Ik ben benieuwd naar ervaringen van andere t.a.v. de communicatie en uitvoering van
de werkzaamheden van e-Fiber t.a.v. het aanleggen van het glasvezelnet in Zevenbergschen Hoek.
Ten aanzien van de communicatie is de laatste tijden opmerkelijk stil. Op de website van gemeente
staat dat deze werkzaamheden in maart 2022 afgerond moeten zijn.
Ten aanzien van de uitvoering van het werk komt ongestructureerd over. Soms wordt eenzelfde stuk
meerder keren open en weer dicht gemaakt.
Meerder bewoners herken dit wel. Sommige bewoners hebben vandaag echter een brief ontvangen
van e-Fiber op de binnenhuis aansluiting.
Ervaringen aan de Pelgrimsdijk zijn tot aan de huizen gereed en daar is het wel vlot verlopen.
De wethouder geeft aan dat de positie van de gemeente zodanig is dat wij deze
kabelwerkzaamheden toe moeten staan, maar dat hiervoor wel een vergunning voor aangevraagd
dient te worden. Waarbij gekeken word of het bedrijf aan de gemeentelijke eisen voldoet en of men
de werkzaamheden uitvoert conform de gestelde eisen. Op zich is de gemeente blij dat e-fiber alle
huizen de mogelijkheid biedt ook in ver afgelegen buitengebied. Dit doen niet alle exploitanten gratis.
Als werkzaamheden niet naar de wens van de bewoners gaat kun je hiervan melding maken bij eFiber of de gemeente en dan wordt hier actie op genomen.
Het doorleggen van de kabel onder de mark heeft door allerlei wettelijke bepalingen voor vertraging
gezorgd.
3) 380KV
Ad Zwanen; kort de huidige stand van zaken t.a.v. 380KV. Medio december het ontwerp
inpassingsplan 380KV gepubliceerd door Tennet. Hierna diverse contact momenten geweest tussen
gedupeerde bewoners en gemeente o.a. met wethouder Brummans. Begin januari is door de
gemeente Moerdijk een zienswijze op het ontwerp inpassingsplan ingediend. Vorige week is er ook
door de gedupeerde bewoners een zienswijze ingediend. Bovendien zijn er ook een aantal
individuele bewoners die hun zienswijze ingediend hebben bij Tennet.
Hierna is het 3 tot 6 weken afwachten op een reactie, dat zal wel een ontvangstbevestiging zijn.
Hierna zal men tot een besluit komen over de ziens wijze. Enige mogelijkheid hierna is, bij afwijzing
van de ingediende zienswijze is om in beroep te gaan bij de Raad van State.
Er wordt gevraagd om de Dorpstafel te blijven informeren, dit wordt toegezegd.
Vraag nog of er nog iets verteld wordt over het ingediende landschaps(compensatie)plan. Dit is
meegegeven aan de gemeente. Zodra dit concreter is zullen wij hierover geïnformeerd worden vanuit
de gemeente. Dit plan gaat pas spelen als de 380KV gerealiseerd wordt, dus zal nog enkele jaren
duren.
4)

Zwerfafval
Diana Assman; 1e punt; is dat er te weinig spullen waren waardoor niet iedereen kon deelnemen
aan de vuil opruim dag. Tip is toen gegeven om een plan van aanpak op te stellen. Dat is gebeurt de
vraag is nu of de wethouder zijn belofte waar wil maken en kan zorgen dat deze materialen
aangeleverd gaan worden, zoals handschoenen, Handyloeps en grijpers Diana zal hier een opgave
van doorsturen.
e
2 punt; Probleem is punt bij de Gouden Leeuw. Gesproken met de eigenaar en hij vertelde dat de
grasstrook rondom het terrein niet zijn eigendom is. Hij onderhoud het gras wel maar prik er geen
afval. Afgelopen 2 weken lag het weer vol met afval wat door de groep geruimd is. Eigenaar wil
meewerken en denken aan een oplossing maar gaat hiervoor niet om alle de kosten te dragen.
Vraag is of hiervoor de banner (nog tegoed) daar geplaatst mag worden op gemeente locaties?
Hiervoor bestaat al wel een idee voor welke locatie geschikt zou zijn. Verder is het een idee om
“Nederland Schoon” terreinen in te richten. Deze zijn erg herkenbaar. Dit is allemaal verwerkt in een
plan van aanpak. Deze zullen naar de wethouder en gebiedscoordinator toegestuurd worden met het
verzoek dit te realiseren.
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Reactie van Tino is om op locatie te gaan kijken met de buiten dienst en dan i.c.m. het plan van
aanpakt te bekijken en wat realiseerbaar is. Hierover volgt een concrete afspraak op korte termijn.
De Wethouder geeft aan dat er goed moet worden gekeken op het juiste niveau. In dit geval hoort dit
bij de beleidsmedewerkster afval (Julia Suikerbuik) en de buitendienst(René de Koeier). Laten deze
medewerksters goed kijken wat er nodig is ook voor de praktische zaken.
We hebben dit al vaker gevraagd en dit al vaker afgewezen door de buitendienst, vandaar dat de
wethouder nu rechtstreeks aangesproken wordt op zijn eerder toezegging. Wethouder gat er vanuit
dat als deze lijn nu gevolgd wordt dat het goed moet komen.
Ferdinand geeft aan dat er ook altijd nog een beroep gedaan kan worden op de vitaliteitsregeling van
het havenbedrijf waar je altijd een beroep op kunt doen. Daarnaast zijn veel gronden rondom de
Gouden Leeuw in handen van Rijkswaterstaat(Beheer door de Domeinen). Contacten lopen meestal
moeizaam en daarom het aanbod om hier eventueel in te bemiddelen tot periode realisatie LPM en
worden hier dus graag bij betrokken als LPM een rol kan spelen.
5) Verantwoording uitgave Speelvoorzieningen enquête + Kerstpresentje
Inge Bakelaar; Enquête; over speelvoorzieningen zelf gehouden, omdat we het niet eens waren met
de opzet van de gemeente, zoals vorige vergadering toegelicht. Hiervoor heeft de werkgroep kort de
tijd gekregen, slechts 3 weken moesten wij deze kant en klaar aanleveren. Voor de kosten hebben
we van het bestuur toestemming gekregen en daarvan nu de verantwoording. We hebben iets meer
dan 700 enquêtes verspreid en voor de kinderen 2 cadeautjes aangekoppeld om zo de respons te
verhogen. Totale gemaakte kosten zijn €196,71, vraag is of daar bezwaar tegen is om deze ten
lasten te laten komen van de Dorpstafel.
Overzicht van de enquêtes liggen nu bij de gemeente (Bert Voeten de projectleider
Speelvoorzieningen) en wachten is nu op zijn reactie.
De Dorpstafel gaat unaniem akkoord dat deze kosten ten lasten komen van de Dorpstafel!
Kerstpresentje; voor alle leden en de vertegenwoordigers van de vaste partners van de Dorpstafel.
Dit is vanuit het bestuur geïnitieerd. Totale kosten welke dan ten laste zouden komen van de
Dorpstafel bedraagt €253,79. Hopelijk heeft iedereen hiervan genoten.
De Dorpstafel gaat unaniem akkoord dat deze ook deze kosten ten lasten komen van de Dorpstafel!
6) Samenstellen kascommissie kascontrole 2021
Inge Bakelaar; 2021 boekjaar is afgerond de boekhouding is rond. Vraag is nu om controle door een
kascommissie. Zoals elk jaar een van de leden van de vorige kascontrole en een nieuw lid. Zodat er
steeds controle op controle blijft. Diana Assman heeft vorige jaar ook controle uitgevoerd en is bereid
om weer zitting te nemen in de kascommissie. Als nieuw lid meld Stefanie Kooij zich aan.
Hiermee is de kascommissie vastgesteld en neemt de penningmeester contact om een tijdsstip voor
de kascontrole af te spreken. Het is aan de kascommissie om in de eerstvolgende Dorpstafel verslag
te doen aan de leden van de kascontrole.
7) Welkomspakketten nieuwe bewoners
Inge Bakelaar; Dit staat al enige tijd op de actiepuntenlijst. Om het initiatief in beweging te zetten heb
ik i.o.m. Joël en Jack besloten dit op te pakken. Alles weer doorgesproken met Jack om het plan
nieuw leven in te blazen. Vraag is of de tafel wil instemmen met het navolgende idee en de te maken
kosten hiervoor? Het welkom pakket bestaat uit A4 zwarte box met magneetsluiting, hier kunnen op
een chique manier papieren in gedaan worden met mooie belettering “Welkom in Zevenbergschen
Hoek” op de doos. In de box o.a. een Flyer van de Dorpstafel, promotiemateriaal van de
middenstand (zij worden aangeschreven), Jack maakt een gebundeld pakket van alle verenigingen
in dezelfde template met zelfde informatie gebundeld in een klein boekje om het overzichtelijk te
maken (ook zij worden aangeschreven),
Verder willen we bij de gemeente navragen of er een nieuwe versie is van de gemeentegids om
deze toe te voegen. Tino zal dit navragen bij de afdeling communicatie.
Verder willen we een promotieflyer omwerpen van de nieuwslijnen in ZBH, idee is op A4 flyer de
Website en de facebook pagina en Dorpsnieuws promoten en de huis- en tandarts voorzieningen.
Daarbij willen willen we ook nog een kleine gift toevoegen. Is nog niet duidelijk wat. Streven is om
eind februari eerste 20 pakketten gereed te hebben liggen. Budgetkosten zoals drukkosten,
promotieflyer, gift en de box zelf. Geschatte kosten maximaal €10,- per box.
De Dorpstafel stemt er mee in dat deze kosten voor rekening van de Dorpstafel gaan komen.
8) Rondvraag/Afsluiting:
Geen verdere vragen, alles was duidelijk.
Iedereen bedankt en hopelijk de volgende vergadering weer in de Zevensprong(die is weer open).
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