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

Nadenken over ambities /
concrete doelen van de
dorpstafel voor 2021

202001-2

Sluip verkeer

20200603
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Datum
gereed
2021-02

Status

Allen

2021-Q2

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

2021 Q1

Dit punt nemen we synchroon
mee met het opstellen van het
nieuwe gebiedsplan, waarin de
doelstellingen vermeld zullen
worden.
Initiatief vanuit gemeente op
26-01-2021 Bijenkomst geweest
met wethouder en adviesbureau
SOAP.
Snelheid, veiligheid fietsers,
sluipverkeer en vrachtverkeer
ZBH breed inclusief
buitengebied aandacht geven.
2 meetings sinds vorige
dorpstafels wordt nu door
gemeente en SOAP goed
opgepakt. Er komt binnenkort
een informatie avond.
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Mogelijke nieuwe locatie bij de
Gouden Leeuw.
Diana Assman en Albert van
Loon onderzoeken dit.

Dorpstafel Zevenbergschen hoek
Nr.

Actiepunt

Wie

20200603

Meeting toekomst Riethof

Woonkwartiers(Noortje Enkhuizen)
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Datum
gereed
2021-Q4

Status
Terugkoppeling Noortje
Enkhuizen; De bedoeling is
om eerst via persoonlijke
interviews de bewoners
verder te leren kennen,
ophalen hoe de woonbeleving
is en wat bewoners zelf voor
ideeën hebben die kunnen
bijdragen aan versterking van
de sociale samenhang tussen
de bewoners en fysieke
verbeteringen in en rond het
complex. We hopen met
de gesprekken in het najaar te
starten.
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Nr.

Actiepunt

Wie

20200902-05

Uitslag
gezondheidsonderzoek
gemeente Moerdijk

Dagelijks bestuur, Hans Broere

20201202-3

Communicatie plan LPM
afstemmen

Ferdinand den Oever(Havenbedrijf Moerdijk) en
dagelijks bestuur.
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Datum
gereed
2020-Q4

2021-02

Status
Monitoren en bekijken mede
i.r.t. A16, HSL< Den Hartog,
380Kva< windmolens.
-Niets ontvangen, onderzoek is
wel afgeron
Meer aandacht gevraagd voor
micro fijnstof.
-Vragen uitleg GGD milieu
monitoringsrapport aan de
omgevingstafel! Havenbedrijf
monitort dit jaarlijks.
-Hans Broere deelt website die
fijnstof continue monitort.
Vraag waarom er nog geen
uitslag is van het onder
zoek(Tino vraagt dit na bij
wethouder).
Wijze efficiënt manier van
communicatie afstemmen tav
LPM samen met Moerdijk.
+vastleggen nieuwe
verkeersroutes LPM(Presentatie
Ferdinand en open discussie).
Communicatie loopt
***afvoeren actielijst***
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Nr.

Actiepunt

Wie

20210302-1C

Woningbouw terrein
“Zwaluwe Bouw” Olavstraat

Zwaluw Bouw en gemeente

20210203-1C

Nieuwe standplaatsen
marktkooplui Plein 1940

Dorpstafel

20210203-3

Arbeidsmigranten
huisvesting en integratie

Maud van der Lee (Contact persoon Arbeidsmigranten
Moerdijk)

2021-03-04

20210203-6

Welkom pakket nieuwe
bewoners

Joël vd Griend/Jack Boot

2021-04

20210203-7

Evenementen
aansluiting(en)

Hans Broere

Groene tekst

Status
MONITOREN:
Zwaluwe Bouw (ZB) heeft het
initiatief gemeld om
woningen/appartementen te
mogen bouwen. Het college heeft
hier positief op gereageerd.
Dorpstafel +omwonende worden
geïnformeerd over de plannen
door ZB.

= NIEUW t.o.v. vorige lijst
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Datum
gereed
-
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Alternatieven aandragen?
Advies vanuit dorpstafel aan
gemeente is om de huidige
standplaatsen op Plein 1940
te handhaven.
*** Actiepunt afvoeren***
I Actiepunt nformatieavond 4
maart uitnodigingen.
*** hier afvoeren***
Vast project item van maken
Joel participeert vanuit
Dorpstafel.
Antoine heeft navraag gedaan
en terugkoppeling gekregen
van andere gebiedstafels en
dit doorgegeven aan Jack en
Joël.
Locaties kasten vastleggen en
sleutel beheer.
Afspraak maken!

Dorpstafel Zevenbergschen hoek
Geel gemarkeerd = Extra aandacht
Groen gemarkeerd= Gereed
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Dorpstafel Zevenbergschen hoek
B. LOPENDE PROGRAMMA’S
Monitoring Gemeentelijke
projecten
Losloopvoorzieningen
honden

Medewerker gemeente –
parnters – tafelaar(s)
Gemeente (Bert Voeten) / Petra
Schets/ Tino de Jong

Datum laatste
Up-date
2021-04-07

Speelvoorzieningen

Gemeente (Bert Voeten) / Diana
Assman+Inge Bakelaar

2021-Q4
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Standpunt dorpstafel
Ø status/aandacht
Locaties identificeren en voorstellen
Ø Ingediende locaties verder afstemmen met gemeente
Ø Er ligt een voorstel in de raad tot hondenuitlaatplek plekken.
4 feb cluster overleg. Tino koppeld dit schriftelijk aan ons
terug wat de ideeën zijn over ZBH.
Ø Gemeente raad is niet overtuigt van noodzaak er komen
dus geen middelen beschikbaar.
***Actiepunt afvoeren***
Voorstel maken richting gemeente i.o.m. Dorpstafel.
Werkgroep gaat aan de slag met een voorstel, dit wordt 2021
najaar afgestemd met Bert Voeten
Ø Bert Voeten stuur brief rond voor inspraakavond nog niets
gezien, Diana gaat vragen naar de status van deze brief en
stemt behoefte af.
Ø Loop vertraging op, hierbij wordt wel i.o.m. Dorpstafels
plan ontwikkeld
Ø Havenbedrijf heeft mogelijkheid om via Vitaliteitsfonds
waar ook aanvraag voor o.a. Speelvoorzieningen gedaan
kunnen worden!
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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
Belangen behartigen van gedupeerde bewoners en
omwonenden waar mogelijk.
Bijeenkomst geweest gemeente, Tennet en economische
zaken met bewoners om zoveel mogelijk maatwerk
oplossingen te gaan bieden aan bewoners.
Zie agendapunt vandaag 2021-04-07 waarin signalen
afgegeven worden dat er weinig steun vanuit de
gemeente ervaren wordt. Dorpstafel gaat dit
onderzoeken.
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Windmolens A16

Windpark Zonzeel -namens werkgroep
met de drie windkernen

Antoine Broere/
Niels Konings/
Hans van
Brenkelen.

Borgen dat de opbrengsten van de zogenoemde
Dorpsmolen daadwerkelijk terecht komen bij de lokale
bewoners tbv de energietransitie.
Recent overleg gehad met STEM . Hiermee is eindelijk de
communicatie hersteld maar aan het hersteld van het
vertrouwen daar zal nog aan gewerkt moeten worden. 11
mrt eerstvolgende overleg, zorg is dat alle info niet met
ons gedeeld is. STEM beloofd de komenden maanden een
inhaalslag. Andere grote zorg is kaderstellende LEA van
STEM. Wij laten deze niet dicteren en gaan kritisch kijken
of wij hier achterstaan en anders stellen we een eigen LEA
op.
Ook invloed van kernen op STEM wordt opnieuw
besproken(governance).
(LEA=Lokale Energie Agenda)
Vertrouwen heeft laatste overleg weer behoorlijke
deuk opgelopen en is terug op niveau 0. We moesten
zelf grote moeite doen om alle kernen mee te laten Er
worden pogingen gedaan om kaderstellende LEA er
snel door te duwen om geld binnen te halen, zonder
belangen te kijken van de kernen die last hebben van
deze windmolens.
Het gaat zelfs zover dat we aangezet worden om halve
waarheden te vertellen tegen bewoners.
Brief gemaild en in dorpsnieuws opgeroepen tot
medewerking LEA. ! aanmelding uit het dorps en 1
aanmelding voor klankbord groep samen 4 pers. Gaan
we verder.
Meer deelnemers moeilijk te vinden door dit
jarenlange gesteggel met de gemeente en STEM.
Nieuw punt van aandacht voor ons is ook inspraak in
de bijbehorende landschapsinvesteringen
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TruckParking/LPM

Gemeente (Bas Hendrikx)

Albert van Loon
Ad Zwanen/
Niels Konings/
Antoine Broere.

Mett door ontwikkelen
naar infosite voor
tafelaars en alle
bewoners

Gemeente (Tino de Jong)

Inge Bakelaar/
Stefanie Kooij
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Inventariseren bedoelingen en locaties t.o.v. ZBH
Overleg gaat 2de ronden in.
Slecht geïnformeerd over harde deadlines door project
wat vertrouwen schaad.
Project/werkgroep wordt samengevoegd met LPM ivm
veel overlap.
Navragen wat huidige planning bij projectleider, via Tino.
Ook wat vervolg traject is tav werkgroep wil de dorpstafel
graag weten, zoals toegezegd is ivm communicatie naar
dorpstafel.
In maart samen met dorpstafel Moerdijk overleg
geweest en afgesproken dat er op 21 april een
voorlichtingsavond voor de leden van de Dorptafels
komt vanuit het project.
Systeem is openbaar maar maatwerk af te schermen op
verzoek voor interne communicatie.
Inge wil hier me stoppen en Stefanie gaat kijken of zij dit
punt overgaat nemen na bijgepraat te zijn door Inge.
16 feb is het nieuwe platform gelanceerd. Hierna kunnen
tafels en gemeente hier informatie op delen. Ook kernen
onderling hebben inzage. Succes hoofdzakelijk afhankelijk
van tafel zelf door het tijdig te vullen.
Zie agendapunt vandaag; Insteek is om webpagina
eerst te vullen en vervolgens publiciteit richting
bewoners.
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MFC (nieuwe school
inclusief
buurthuisfunctie)
Zevenbergschen Hoek

Gemeente (Caroline Claassen)

Hans van
Brenkelen/ Joël
vd Griend

Vervolg op participatie
onderzoek voorzieningen
HSL

Gemeente (Anton Kieviet / Irene Koch)

2020-Q4
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Mede zorg voor dragen dat het project niet vertraagt
wordt teneinde het voortbestaan van de school en
buurthuis te borgen voor ZBH.
Bewoners geïnformeerd via flyer en Dorpsnieuws over
voortgang.
20 tal actieve deelnemers in 3 werkgroepen. Ook
vertegenwoordigd in stuurgroep. Samenwerking loopt
goed.
Streven is om in 2023 het MFA te realiseren
Er ligt een zogenoemd vlekken plan van ruimtes die
gedeeld kunnen worden. Algemene info hangt op
publicatiebord bij school. Plan gaat niet in september
maar in december 2021 naar de raad.
11 woningen komen in aanmerking voor geluidswerende
maatregelen.
Afhankelijk daarvan en eventuele maatregelen bij andere
woningen volgt een proces met overleg met de Dorpstafel
voor besteding restantbedrag aan (groen)maatregelen
ten gunste van de leefbaarheid in het dorp.

Dorpstafel Zevenbergschen hoek
Plein 1940 - woningbouw

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

2020-Q4

Arbeidsmigranten
huisvesting en integratie

Maud van der Lee (Contact persoon
Arbeidsmigranten Moerdijk)

-
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Het hoofddoel voor de tafel is de realisatie van de
nieuwbouw appartementen(12st) op Plein 1940.
Startovereenkomst voor 12 appartementen is in juni 2020
getekend! (10 sociale huurwoningen en 2 in duurdere
huursegment-verdeelt over 2 gebouwen).
Streven is om in 2020 te starten met bouw.
Geschatte bouwtijd 1 jaar.
Wanneer start bouw? Nog geen duidelijkheid?
Welke norm voor parkeerplaatsen wordt gehanteerd,
komen deze terrein van de woningbouw of gaan deze
ten koste van openbare parkeerplaatsen?
Dit laatste vind Dorpstafel niet wenselijk!
Woningcorporatie zegt dat dit verantwoordelijkheid
van gemeente is en vise versa.
Graag duidelijkheid hoe en wat plan wordt! Nog geen
duidelijkheid?
Zie agenda vorige bijeenkomst en vandaag.
Blijven monitoren, ook in hoeverre rondom LPM
extra huisvesting komt en hoe deze zich verhoudt in
het kader van het spreidingsprincipe.
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Sporenbergstraat woningbouw

Gemeente (Pascal Zuijderwijk)

-

Project: Snippergroen
Project:Wonen met
gemak

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

2021-Q1

Parkeerbeleid

Niels gaat verhuizen, dus zoeken nieuwe
kartrekker.
Meenemen naar werkgroep verkeer.

2021-Q2
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Realiseren betaalbare nieuwbouwwoningen op het
voormalige voetbalveld.
Status van woningbouwplannen aan de
Sporenbergstraat(oude-voetbalveld). Op dit moment is de
gemeente hard bezig met de voorbereidingen voor een
bestemmingswijziging. Doelstelling is om nog gebruik te
kunnen maken van het oude regiem. Het
bestemmingsplan zal een mate van flexibiliteit krijgen,
waarbij meerdere typen woningen gerealiseerd kunnen
worden. Uit een marktanalyse blijkt wel dat er grote vraag
is naar goedkopere woningen en woningen voor ouderen.
Minder voor vrijstaande woningen. De gemeente denkt na
over het geheel of gedeelte betrekken van een
projectontwikkelaar. Dit ook gelet op de marktanalyse. In
het plan wordt rekening gehouden met extra
parkeerplaatsen en aansluiting van een wandelpad op het
Oostelijk gelegen wandelpad langs het spoor. Bedoeling is
als de voorbereidingen zijn getroffen de omwonende
nader te informeren.
UITZOEKEN wat wordt hier mee bedoeld?
Referte verslag 20170329-02
Van 2019 1e kwartaal uitgesteld naar 1 kwartaal 2021
start!
1e gesprek met gemeente moet nog plaats vinden.
E-mail is gedeeld met secretaris.
Meenemen in werkgroep verkeer.

Dorpstafel Zevenbergschen hoek

C. VERGADER KALENDER

2021:
02-06-2021 woensdag 19:30 uur
01-09-2021 woensdag 19:30 uur
06-10-2021 woensdag 19:30 uur
01-12-2021 woensdag 19:30 uur
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