Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
A. ACTIELIJST
Nr.

Actiepunt

Wie

Datum
gereed
2021-02

Status

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

Dagelijks bestuur

2022-Q1

Sluip verkeer

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

2022-Q2

Meeting toekomst Riethof

Woonkwartiers(Noortje Enkhuizen)

2022-Q1

Op 18 mei is er een
bijeenkomst gepland
waarvoor alle bewoners
middels een flyer(huis aan
huis) worden uitgenodigd.
Vragenlijst van werkgroep
aan wethouder wordt deze
week met antwoorden
geretourneerd aan de
werkgroep. Hierover vind
overleg plaats op 19-4-22
Werkgroep, Wethouder en
Ferdinand den Oever.
Er zou nieuwe beplanting
aangebracht zoals aangegeven
door de gemeente.
Noortje krijgt geen
duidelijkheid, Tino gaat hier
intern achteraan..

202001-2

20200603
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Diana gaat contact opnemen
met Gouden Leeuw met vraag
of deze op hun terrein
geplaats kan worden.

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
Nr.

Actiepunt

Wie

20210302-1C

Woningbouw terrein
“Zwaluwe Bouw” Olavstraat

Zwaluw Bouw en gemeente

Datum
gereed
-

20210203-6

Welkom pakket nieuwe
bewoners
Evenementen
aansluiting(en)

Inge Bakelaar/Jack Boot

2022-Q2

20210602-1C

Bestuursaansprakelijkheid

Antoine Broere

2021-09

20210602-6

Feestverlichting bomen

Karlijn Rietschoten/Hans Broere

2022-Q2

20210922-8

Besteding prijzengeld €250

Stefanie

2022-Q1

20210922-

Monitoren evaluatie Pro-Rail
vrachtwagens

Gemeente/Albert

notg

20210203-7
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Status
De inspraak op het
ontwerpplan is vanaf morgen
mogelijk. Parkeerverbod
komt er vooralsnog niet
ondanks verzoek
omwonende. Deze kunnen
hier nog wel inhoudelijk op
reageren via de inspraak op
het ontwerpplan.
Pakket zijn zo goed als gereed.
Gemeente reageert niet op
vragen via e-mail en dit loopt
nu al 1,5 jaar. Tino gaat hier
intern achteraan.
Het DB wil exact weten wat
deze bestuurlijke
verantwoordelijkheid nu
betreft en Antoine gaat zich
hier in verdiepen.
Streven is om in 2022 de
verlichting wel rond te
krijgen.
Is besteed aan culturele dag
basis school leerlingen.
Tijdens deze Dorpstafel vind
terugkoppeling plaats. Zie
agendapunt 5.

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
Nr.

Actiepunt

Wie

20211201-8C

Straatraces-Cross overlast

Burgemeester-Wijkagent

Datum
gereed
2022-Q1

20210126-1b

Verkiezingen bestuur DT

Dagelijksbestuur

2022-Q3

2022041320220413Groene tekst
= NIEUW t.o.v. vorige lijst
Geel gemarkeerd = Extra aandacht
Groen gemarkeerd= Gereed
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Status
Er heeft een grote politie actie
plaatsgevonden.
Groot compliment voor de
door de wijkagent opgepakte
actie waardoor deze overlast
nu verdwenen is. Hiervoor is
veel politiecapaciteit ingezet!
Verzoek aan bewoners van
wijkagent blijft om overlast of
verdachte situaties vooral te
blijven melden.
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.

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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Standpunt dorpstafel
Ø status/aandacht
Er is een ontwerp met keuze uit 2 opties gekoppeld aan een
enquête gehouden onder de kinderen van ZBH. Wel veel
frustraties dat dit vernomen moet worden uit de krant
terwijl er veel contact was met Bert Voeten. Dit is geen
participatie en manier van communicatie. 1 dag voor deze DT
ontvangen we dan ‘toevallig’ een e-mail. Tino koppelt dit
terug aan Bert.
Voor zomervakantie zou deze speeltoestellen nog geplaatst
kunnen zijn volgens Bert Voeten.

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
C. PROJECTEN
Projecten
380kv

Organisatie
Tennet

Tafelaar(s)
Gemeente Ab de
Feijter

Windmolens A16

Windpark Zonzeel -namens werkgroep
met de drie windkernen

Antoine Broere/
Jef Strijbos/
Hans van
Brenkelen.
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Doelstellingen Dorpstafel ZBH
12-04-2022 overleg gehad met Tennet met bewoners
Kattenkraom over de landschapsinrichting-380KV.
Jaar geleden prio-lijst ingeleverd bij Tennet en hier
bleek dat van de 7 punten 5 niet haalbaar zijn volgens
Tennet. 2 punten waren niet onderzocht(vergeten).
Wethouder Brummans was hier bij en ook
verontwaardigd over. Er wordt nu een nader
onderzoek gedaan naar de afgewezen punten door de
gemeente. En wordt vervolgd.
Rotonde als keerpunt vrachtwagens is iets om te
onderzoeken geeft wethouder Danny Dingemans.
-Wijze van Governance vaststellen loopt nog steeds
tussen STEM en de 3 Windkernen.
-Landschapsplan Windmolens A16 hebben wij in
december een voorstel toe ingediend bij de gemeente
en sindsdien niet meer terug gehoord. We gaan de
huidige status opvragen.
-Op 24 mei was er een inloop informatieavond in de
Ankerkuil te Moerdijk.
-LEA wordt nu door vertaald naar concrete plannen
voor de 3 Kernen.

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
TruckParking/LPM

Gemeente (Bas Hendrikx)

Albert van Loon
Ad Zwanen/
Antoine Broere.

MFC (nieuwe school
inclusief
buurthuisfunctie)
Zevenbergschen Hoek
Vervolg op participatie
onderzoek voorzieningen
HSL

Gemeente (Caroline Claassen)

Hans van
Brenkelen/ Joël
vd Griend

Gemeente (Anton Kieviet / Irene Koch)

2022-Q2

Arbeidsmigranten
huisvesting en integratie
Sporenbergstraat woningbouw

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

-
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Principe verzoek is goedgekeurd bij Kanters, dit
wordt truck parking met extra functies.
Gouden Leeuw nog in gesprek met havenbedrijf en
eigenaar Gouden Leeuw. Optie kan zijn uitbreiding
hotel faciliteiten. Betaald parkeren is vaak nog een te
hoge drempel. Zoeken is om dit aantrekkelijker te
maken. Wethouder Danny Dingemans geeft aan dat de
truckparking binnen huidige gebied LPM en Kanters
moet plaatsvinden.
Er komt een nieuwe project leider de 3de inmiddels al.

Laatste terugkoppeling 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.
Dorpstafel blijft bewaken waar de arbeidsmigranten
gehuisvest gaan worden.
Bestemmingsplan procedure loopt tot eind dit jaar.
Werkgroep kiest voor een éénrichtingsweg en
onderzoek naar meer kopers- en starterswoningen
i.p.v. sociale huur.
De werkgroep vraagt zich af of het initiële plan (veel
sociale woningbouw)aansluit bij de woning behoefte
van het dorp.

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
C. VERGADER KALENDER DORPSTAFEL 2022

• 20-07-2022 Woensdag
• 21-09-2022 Woensdag
• 02-11-2022 Woensdag
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