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

Afmeldingen:

Dorpstafel Zevenbergschen Hoek
De Zevensprong
13 april 2022
19:30 – 22:00 uur
Albert van Loon
Antoine Broere
Inge Bakelaar (Penningmeester), Stefanie Kooij, Ad Zwanen, Diana Assman,
Hans Broere, Jer Strijbos, Walther Horstman, Elly Ackermans, Rob Lormann,
Jan den Reijer, Michelle Verweij, Gelach van Andel, Gert Suur en Mariëtte
Beljaars, Daniel Steenbergen, Danny Dingemans (wethouder),
Tino de Jong (Gebiedscoördinator), Ferdinand van den Oever (Port of Moerdijk)
Joost Wirken (Wijkagent), Alexandra Schuurbiers (Gemeente adviseur
dienstverlening en participatie), Rene van Zon (Profaction Safety).
Petra Schets, Joël van Griend, Renata van Es, Jaap de korte,
Dieuwke Piebenga (Port of Moerdijk),
Noortje Enkhuizen (Woonkwartier)

1) Opening en mededelingen:
a) Opening:
Eerste bijeenkomst weer sinds lange tijd waarbij we niet beperkt worden tot digitaal overleg door
COVID-maatregelen, maar waarbij we gelukkig weer met elkaar overleggen in één zelfde ruimte.
b) Aanwezigheid vaststellen/afwezig meldingen.
- Aanwezigheid en afwezigheidsmeldingen zoals hierboven vermeld.
- Een welkom in het bijzonder aan wethouder Danny Dingemans.
- Welkom aan Alexandra Schuurbiers adviseur Dienstverlening en participatie gemeente
Moerdijk. Zij komt vanuit deze functie vandaag meekijken.
- Nieuwe bewoner die welkom worden gegeten is Daniel Steenbergen woonachtig in de
Hoofdstraat.
c) Vertrek van Tino de Jong:
Tino vertrekt als gebiedscoordinator. Hier komen we aan het einde van deze bijeenkomst nog
uitgebreid op terug.
d) Huisvestingen vluchtelingen
Jer Strijbos heeft geïnformeerd of er vluchtelingen gehuisvest konden worden in het (voormalige)
bedrijfspand van Zwaluwe Bouw in de Olavstraat. Ze stonden hier positief tegenover, maar zien
toch praktische problemen. Ze kijken nog verder naar ander vastgoed. Michiel Kurt kan hierover
benaderd worden door de gemeente. Jer wordt bedankt voor dit goede initiatief.
Als aanvulling geeft Rob Lormann aan dat in de Zevensprong ook 3-6 vluchtelingen gehuisvest
gaan worden, hierbij blijft de gemeente wel de eind verantwoordelijke.
e) Uitbaggeren sloten aan de Vlijt
Jer Strijbos heeft hierna geïnformeerd en als 1antwoord gekregen van de Brabantse Delta dat in
2023/2024 rondom de eilanden gestart wordt met baggeren.
f) Bijeenkomsten Dorpstafel
Inge Bakkelaar verzoekt namens het bestuur om bijeenkomsten vanuit de Dorpstafel en met
partners plaats laten vinden in Zevensprong om op deze wijze de Zevensprong ook financieel te
ondersteunen. Facturen mogen naar de Dorpstafel gestuurd worden. Benoem dan de naam en
onderwerp van de bijeenkomst op de bon.
g) Voorstelling school
Bedankt dat er is gekozen voor de luxe versie door de leden van de Dorpstafel. Op 19 april is de
culturele dag op school met diverse workshops. Alle leden van de Dorpstafel zijn hiervoor
uitgenodigd.
De financiën staan nog op losse schroeven, omdat de penningmeester van de
OVU(Toneelvereniging) is overleden en hun bijdrage van nu niet gegarandeerd kan worden.
Hierover wordt nu contact gezocht met zijn erfgename. Vraag is of Dorpstafel gerant wil staan.
Ferdinand den Oever geeft aan dat hij gerant wil staan mocht dit niet lukken.
Bedankt voor dit aanbod!
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2) Notulen en actielijst:
a) Vaststellen verslag 26-01-2022
Er zijn geen opmerkingen en het verslag van 26-01-2022 wordt hierbij vastgesteld;
b) Voortgang actiepuntenlijst 26-01-2022
De actiepunten lijst wordt doorgenomen.
De aangepaste actielijst wordt bij dit verslag bijgevoegd als Actielijst 26-01-2022.
3)

Klachten afhandeling door dagelijks bestuur
Dit agendapunt wordt geschrapt i.v.m. tijdsgebrek.

4)

Bomen kap door Rijkswaterstaat
Bomen zijn rondom het dorps gekapt, omdat de wortels door de beschermlaag van vervuilde grond
heen groeien. Hierover is op het laatste moment alleen gecommuniceerd met de direct omwonende
middels een brief. Overige bewoners en Dorpstafel hadden en hebben veel vragen, mede omdat dit
haaks staat op alle groen plannen die wij hebben moeten indienen. Hoe verhoudt dit nu tot al deze
plannen is de vraag.
Gemeente is direct gebeld om nadere info. Dit leidde alleen maar tot meer verwarring. Gemeente
wist niets van deze bomen kap af. Uitvoerder zegt echter dat gemeente wel degelijk geïnformeerd is.
Dit agenda punt wordt i.v.m. tijdsgebrek doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst.
Dorpstafel wil graag weten waarom hier weer (zie punt 5 van deze agenda) zo gebrekkig over
gecommuniceerd is. Hoe borgen we dat de communicatie beter gaat? Wat is nu het Groenplan na
deze kaalslag en dan specifiek voor deze gebieden? Wethouder Danny Dingemans wil zich eerst
beter laten informeren en zegt toe hier de volgende Dorpstafel op terug te komen.

5)

Evaluatie proces werkzaamheden Pro-rail spoor
Rene van Zon (Profaction Safety) heeft het proces (werkzaamheden Pro-rail) geëvalueerd om in de
toekomst hier anders/beter mee om te gaan. De high-lights van deze evaluatie worden hier gedeeld,
mede omdat het de Dorpstafel ook betrokken is geweest. (De presentatie die gegeven wordt is bij
deze notulen gevoegd.)
Pro-Rail heeft door het versnelt uitvoeren van de werkzaamheden in 2021 aan het spoor de
gemeente en omwonende verrast. Dit zorgde ervoor dat de gemeente niet voorbereid was en
omwonend in korte tijd te maken kregen met veel zwaar vrachtverkeer en daardoor gevaarlijke
situaties. Het klachtennummer was tevens niet bereikbaar.
Vraag is waarom de Dorpstafel niet betrokken is bij deze evaluatie terwijl de Dorpstafel hier specifiek
om gevraagd heeft. Er is destijds toegezegd dat wij bij de evaluatie betrokken zouden worden. Dit is
nu een slechts een interne evaluatie van de gemeente. Hierdoor is er geen volledige evaluatie,
waarbij ook onze punten in meegenomen zijn. Teleurstellend dat wij als Dorpstafel alleen
geïnformeerd worden maar niet echt betrokken, terwijl wij wel de overlast hebben ondervonden.
Gemeente kon en wilde deze werkzaamheden niet stoppen omdat de veiligheid van het spoor in het
geding was. Echter de gemeente wil dat dit proces in de toekomst beter afgestemd wordt vandaar
deze evaluatie.
Bewoners vragen zich af waarom de gemeente niet meer de regie heeft genomen. Het gaat over
onze gemeente en haar bewoners. Pro-Rail heeft daar blijkbaar niet echt een boodschap aan. ProRail zegt dat anders de spoorlijn dicht gaat en dan zijn jullie als gemeente verantwoordelijk, dit wordt
ingezet als middel om het toch voor elkaar te krijgen. Wie garandeert dat ons als bewoners dat de
gemeente weer niet door de knieën gaat voor Pro-Rail ten kosten van de bewoners. Dit terwijl ProRail hier de partij is die tekort schiet. Uiteindelijk wordt het probleem bij de omwonende neergelegd
en niet bij de veroorzaker Pro-Rail zelf
Wij als Dorpstafel hopen dat de gemeente een actievere rol inneemt richting de diverse
overheidsinstanties, want anders walsen ze over ons allen heen(gemeente en bewoners). Schijnbaar
kunnen deze organisaties zonder enige sanctie opereren als men zich niet aan (eerdere) afspraken
houdt. Alles staat en valt met goede en tijdige communicatie.

6)

Terugkoppeling kascommissie kascontrole 2021
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en geen bijzonderheden geconstateerd. Hierbij
wordt het boekjaar 2021 goedgekeurd.
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7)

Hondenspeelruimte/-uitlaadplaats
Dit agenda punt wordt i.v.m. tijdsgebrek doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst.

8) Rondvraag/Afsluiting:
•

Tino de Jong neemt met veel mooie woorden afscheid als gebiedscoordinator voor o.a.
Zevenbergschen Hoek.

•

Ferdinand den oever geeft aan dat er vanuit LPM een bewonersbrief is rondgestuurd en op de
website ook een uitnodiging om als bewoners geïnformeerd te blijven middels een nieuwsbrief.
Hiermee willen we de omwonende aan de voorkant al infomeren.

•

Voor Tino ook vele mooie woorden van de voorzitter namens de Dorpstafel als waardering van
zijn inzet voor Zevenbergschen Hoek !

Iedereen bedankt en hopelijk de volgende vergadering in juli.
Tot afsluiting voor Tino nog een afscheidsborrel aangeboden namens de Dorpstafel.
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