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

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

20200603

20200212-03

202001-2
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Datum
gereed
2021-02

Status

Allen

2022-Q1

Volgende vergadering
momentum inplannen.

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

2021-Q3

Diverse oplossingsvarianten
zijn uitgewerkt deze zijn 8 dec
met de wethouder. Hierover
vind een vervolg overleg
plaats met de wethouder en
LPM. Hierna volgt terug
koppeling aan de Dorpstafel.
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Doorschuiven naar de
volgende vergadering, omdat
er verder nog geen actie
opgenomen is.

Dorpstafel Zevenbergschen hoek
Nr.

Actiepunt

Wie

20200603

Meeting toekomst Riethof

Woonkwartiers(Noortje Enkhuizen)

Datum
gereed
2021-Q4

20210302-1C

Woningbouw terrein
“Zwaluwe Bouw” Olavstraat

Zwaluw Bouw en gemeente

-

20210203-6

Welkom pakket nieuwe
bewoners
Evenementen
aansluiting(en)

Joël vd Griend/Jack Boot

2021-04

20210203-7
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Hans Broere
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Status
Okt 2021 zijn de bewoners
bevraagd over de
leefbaarheid. Over het
algemeen was men tevreden.
De stenen plantenbakken
worden volgende week
verwijderd i.o.m. de
bewoners. Tevens wordt i.o.m.
gemeente bekeken hoe het
groenonderhoud beter
aangepakt kan worden. Nog
geen concreet antwoord
ontvangen.
College is akkoord met het ter
inzage leggen van het
voorontwerp
bestemmingsplan. Er is ook
een overeenkomst gesloten
voor 14 appartementen en 6
woningen. Verwachting is dat
in 2022 gestart kan worden
met de bouw. Er is een
omgevingsdialoog gehouden
en er was volop draagvlak
voor dit plan.
I.v.m. tijdtekort nog niet
verder opgepakt met Jack.
Er is niets te melden,
misschien is een idee om zelf
offertes aan te vragen en
kijken of gemeente hier in
mee gaat.
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Nr.

Actiepunt

Wie

20210602-1C

Bestuursaansprakelijkheid

Tino de Jong

Datum
gereed
2021-09

20210602-5

Nieuwe website
verenigingen bouwen

Stefanie Kooij/Inge Bakelaar

2021-Q4

20210602-5

Publiciteit voor
gebiedsplannen.nl

Stefanie Kooij

2021-08
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Status
Als je houdt aan de statuten is
er op zich niets aan de hand.
Mail met info gestuurd naar
DB.
Het DB wil exact weten wat
deze bestuurlijke
verantwoordelijkheid nu
exact betreft en Antoine gaat
zich hier in verdiepen.
Website is gered er hebben
zich verenigingen voor
aangemeld.
Actie gereed.
**actiepunt afvoeren**
Heeft in laatste editie van het
dorpsnieuws gestaan en op
facebook.
Actie gereed.
**actiepunt afvoeren**
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Nr.

Actiepunt

Wie

20210602-6

Feestverlichting bomen

Karlijn Rietschoten/Hans Broere

Datum
gereed
2021-Q4

20210602-8a

Uitleg aantal container
afhandelingen Havenbedrijf

Ferdinand den Oever

2012-Q4
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Status
3 wk geleden overleg gehad
en gisteren mail gehad en dat
we overal zelf overal
verantwoordelijk voor zijn.
We zijn ERG teleurgesteld in
het proces vooral richting de
gemeente. Gestart in juni en in
december pas antwoord,
waarbij de gemeente overal
zijn handen van af trek en
geen enkele ondersteuning
geeft. Hoezo doen we in
Moerdijk de dingen samen?
Een slogan van de gemeente
notabene.
Het Dorpsnieuws heeft
aangegeven bereidt te zijn
€500 bij te dragen aan dit
project.
Streven is zo veel mogelijk
vervoer via het water en deel
op het spoor. Overige over de
weg. Inmiddels wordt geteld
wat er via de weg rijd. Nieuwe
bedrijven moeten dit vooraf
inzichtelijk maken.
Nu zitten we nog onder de
aantallen welke verwacht
worden volgens de modellen.
Eventueel later op
terugkomen met de
werkgroep verkeer.
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Nr.

Actiepunt

Wie

20210602-8D

Afstemming gemeente
Drimmelen

DB en gemeente

Datum
gereed
2021-Q4

20210922-8

Besteding prijzengeld €250

Stefanie

2022-Q1

20210922-

Monitoren evaluatie Pro-Rail
vrachtwagens

Gemeente/Albert

notg
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Status
Wethouder Dingemans geeft
aan dat er geen sprake meer
is van bouw bedrijven terrein
aan de Drimmelse kant van
station Lage Zwaluwe.
Enige is dat er een soort
station waarmee je toegang
krijgt tot de Biesbos kan
komen.
Als er wel zou komen is in de
regio nodig dat je met de
buurtgemeente eerst
afstemming hebt.
Actie gereed.
**actiepunt afvoeren**
Idee om dit i.o.m. basisschool
te besteden aan culturele dag.
Evaluatie is gestart. Zodra
hier informatie hierover is
wordt dit teruggekoppeld
door de gebiedscoordinator.
Vraag is waarom wij niet meer
betrokken worden bij de
evaluatie terwijl we destijds
wel gevraagd werden ad-hoc
mee te denken. Hierna is
toegezegd dat wij bij de
evaluatie betrokken zouden
worden.
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Nr.

Actiepunt

Wie

20211201-8C

Straatraces-Cross overlast

Burgemeester-Wijkagent

Groene tekst
= NIEUW t.o.v. vorige lijst
Geel gemarkeerd = Extra aandacht
Groen gemarkeerd= Gereed
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Datum
gereed
2022-Q1

Status
BM neemt contact op met de
politie en zal wijkagent
uitnodigen voor deelnamen
aan Dorpstafel.

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
Veel onduidelijkheid en het ongenoegen is duidelijk gemaakt
via de e-mail aan Bert Voeten vervolgens is er een online
bijeenkomst geweest.
Hieruit is gebleken dat er nog wel budget is voor
speeltoestellen. Wel telleurstellen hoe werkgroep hierbij
(niet) betrokken wordt. Enquête vanuit gemeente zouden we
graag anders zien. Er komt geen nieuwe speeltuinen, alleen
bestaande worden aangepast.
Eerder niet vervangen schommel gaat herplaats worden in de
Vang.
Er staan nog een hoop vragen uit.
De speeltuin aan de Schrepel is door de gemeente
meegenomen, maar dit is geen openbare speeltuin en mag
dus niet als zodanig meegenomen worden in de tellingen van
de speelvoorzieningen.
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C. PROJECTEN
Projecten
380kv

Organisatie
Tennet

Windmolens A16

Windpark Zonzeel -namens werkgroep
met de drie windkernen

TruckParking/LPM

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

Albert van Loon
Ad Zwanen/
Antoine Broere.
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Doelstellingen Dorpstafel ZBH
Zie agendapunt 4
De 3 Windkernen hebben consensus over de LAE.
Deze wordt nu ter inzage nog voorgelegd aan de 3
tafels met het advies hiermee akkoord te gaan.
16 -12-21 word met de vertegenwoordigers uit de
keren met de wethouder gesproken over het huidige
proces en het toekomstige.
7-12-21 staat overleg gepland over de inrichting van
het landschapsplan Windmolens A16 met Pieter
Heesbeen.
Heeft enige tijd stil gelegen, maar gaat weer opgepakt
worden en hierbij worden wij betrokken.
Voorwaarde rondom locatie zijn helder. De
initiatiefnemers zijn aan zet om deze plannen nu uit
te werken. Gemeente is in afwachting van de plannen.
Waarna deze beoordeeld zullen gaan worden.
Vraag is nog in hoeverre optie Lapdijk nog open staat?
Wethouder Dingemans antwoord is dat dit nu zeker
niet aan de orde is.
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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
Arbeidsmigranten
huisvesting en integratie
Sporenbergstraat woningbouw

Gemeente (Anton Kieviet / Irene Koch)

2020-Q4

Maud van der Lee (Contact persoon
Arbeidsmigranten Moerdijk)
Gemeente (Job Dijkstra en werkgroep)

-

Zie agendapunt 3

Antoine

Inventariseren wie deel wil nemen aan dit
participatietraject.
Opstellen Participatieafspraken cfm
participatiewijzer.

Project: Wonen met
gemak
Parkeerbeleid

Gemeente (Rosalinde Leuris)/
Woonkwartier (Noortje Enkhuizen)
Werkgroep verkeer.

2021-Q1

Niet bekend wie zich hier nog mee bezig houdt!
**actiepunt afvoeren**
Meenemen in werkgroep verkeer.
Beleid is vastgesteld door gemeente
Actie gereed.
**actiepunt afvoeren**

2021-Q2

C. VERGADER KALENDER DORPSTAFEL 2022

•
•
•
•
•

26-01-2022 Woensdag
13-04-2022 Woensdag
29-06-2022 Woensdag
21-09-2022 Woensdag
02-11-2022 Woensdag
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Overleg geweest met gemeente over het vlekkenplan,
hierin zijn uitgangspunten kenbaar gemaakt en
hierover is consensus. Binnenkort gaat dit naar de
gemeenteraad om instemming te verkrijgen om
verder te mogen gaan. Op zicht positieve stap gezet
tot tevredenheid van de werkgroep.
Hier is ook nog deel van budget beschikbaar voor de
groen compensatie.

