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Betreft overleg:
Locatie:
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Aanvang / einde:
Voorzitter:
Notulist:
Deelnemers:

Afmeldingen:

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
Digitaal via MS-- teams
2 juni 2021
19:30 – 22:00 uur
Albert van Loon
Antoine Broere
Ferdinand van den Oever (Havenbedrijf Moerdijk), Dieuwke Piebenga
(havenbedrijf Moerdijk), Tino de Jong (Gebiedscoördinator gemeente), Stefanie
Kooij, Ad Zwanen, Diana Assman, Hans Broere, Richard Karels, Walther
Horstman, Jer Strijbos, Melanie Hermes, Renate van Es, Elly Ackermans, Rob
Lormann, Karlijn van Rietschoten, Monique Nuyens,
Inge Bakelaar, Joël van Griend, Jack Boot, Hans van Brenkelen,
Michelle Verweij, Noortje Enkhuizen (Woonkwartier).

1. Opening en Mededelingen

Albert opent de vergadering.
a. Werkwijze vergadering via MS-- teams afstemmen.
De werkwijze van het digitale vergaderen wordt onderling afgestemd.
Er wordt een geluidsopname gemaakt door de secretaris met toestemming van alle deelnemers,
die alleen gebruikt zal worden voor het uitwerken van deze notulen.
b. Aanwezigheid vaststellen/afwezig meldingen.
Navolgende nieuw aanwezige worden welkom geheten:
-Jer Strijbos nieuwe bewoner van Zevenbergschen Hoek (ZBH);
-Karlijn van Rietschoten nieuwe bewoner ZBH;
- Er is geen wethouder aanwezig i.v.m. een Raadvergadering;
c. Overige mededelingen:
- Tino geeft aan dat er iets nieuws aan zit te komen t.a.v. bestuursaansprakelijkheid per 1 juli.
Gemeente zoekt uit wat de juridische consequenties zijn, verwachting is dat het voor de
Dorpstafel (DT) op orde is. Opnemen in actiepunten lijst terugkoppeling gemeente.

2. Verslag en actiepuntenlijst 7 april 2021

a) Er zijn geen opmerkingen en het verslag van 07-04-2021 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 02-06-2021.

3. Nieuw voorstel voorwaarden toewijzing gelden Dorpstafel

Het aangepaste concept van voorwaarde van het toewijzen van gelden vanuit de dorpstafel wordt
besproken a.d.h.v. de meegestuurde bijlages. Het voorstel wordt goedgekeurd en de nieuwe
voorwaardes om geld vanuit de dorpstafel toe te wijzen gaan per direct in. Bijgevoegd nieuw versie
van deze voorwaardes en we zullen deze ook digitaal plaatsen op gebiedsplannen.nl op de site van
ZBH.

4.

Aansluitend vraagt Diana direct of het budget voor het opruimen van het zwerf verhoogd kan
worden van €150 naar €300, omdat het budget nu te krap is. Per actie zal dan dmv bonnen achteraf
de kosten verantwoord worden aan de penningmeester van de DT. Het voorstel wordt door de DT
ingestemd.
Glasvezel
Rob heeft 4 weken gelden een bijeenkomst bijgewoond waarin de aanleg en mogelijkheden van het
glasvezel netwerk in de gemeente Moerdijk werden toegelicht. Het was een complex verhaal.
Waardoor het vooral moeilijk zal zijn voor de gebruikers om de keuzes te maken tussen de
verschillende aanbieders, omdat deze moeilijk te vergelijken zijn voor een buitenstaander. KPN en
Ziggo doen hierin niet mee. Je gaat altijd een contract aan voor minimaal 1 jaar. Er volgen nog meer
sessie’s met uitleg.
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5. www.gebiedsplannen.nl pagina ZBH
Stefanie geeft een presentatie van de opzet van de pagina Dorpstafel ZBH op
www.gebiedsplannen.nl . Van deze pagina is nu een eerste opzet neergezet en deze is benaderbaar
voor eenieder en vooral bedoeld om alles te delen met de bewoners vanuit de Dorpstafel.
Stefanie en Inge gaan zich ontfermen over up-to-date houden van deze pagina.
Daarnaast wordt er ook een pagina opgezet voor alle verenigingen op ZBH die hieran gekoppeld zal
worden.
Stefanie zal een stukje in het Dorpsnieuws zetten om deze pagina meer bekend te maken bij allle
bewoners.

6. Feestverlichting bomen ZBH

Monique en Carlijn geven een presentatie over het initiatief om feestverlicht aan te brengen op ZBH
in de donkere dagen. Dit initiatief wordt omarmd door de doortafel, hoewel er ook zorgen zijn, omdat
de reeds aanwezige verlicht vaak met snoeien doorgeknipt werd. Uitdaging wordt dus om het
windproof en snoeiproof te maken.
Deze uitdaging wil Carlijn graag aangaan en Hans Broere wil hier graag in meedenken.
Rene Koerier van de Gemeente Moerdijk zal gevraagd worden om input/mee te denken over de
haalbaarheid, dit legt Tino aan hem voor.
Dieuwke adviseert om een beroep te doen op het vitailteitsregeling van het Havenbedrijf voor
mogelijke kosten.

7. Stoepenschouw

Deze zou aangekaart worden door Jack maar hij heeft zich afgemeld.|
Het zal nog nader besproken worden met de wethouder.

8. Rondvraag/Afsluiting:

a. Hans Broere; in de pers staat dat er 1 miljoen containers per jaar (extra?) afgehandeld gaan
worden door het havenbedrijf. Kunnen wij hierover bijgepraat worden?
Ferdinand geeft direct al aan dit in het juiste perspectief graag wil
b. Ferdinand; deelt mede dat LPM een communicatieburo in de hand genomen heeft en voor de
e
1 sessie graag hoort waarover wij informatie willen ontvangen bijvoorbeeld hoe we overlast
willen melden e.d.
c. Tino; er wordt gewerkt aan een integrale planningen omdat hiervanuit bestuur aandacht voor is
gevraagd. Hier wordt aan gewerkt en planning is dat deze voor 1 september gereed is.
Opnemen als actiepunt.
d. Plannen Drimmelen; Zorg wordt uitgesproken over plannen van gemeente Drimmelen (bij
station) en in hoeverre de belangen van ZBH behartigd worden aangezien de kern grenst aan
Drimmelen. Informatie moeten wij vernemen uit dagbladen en via derde. We gaan dit als
actiepunt opnemen.
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