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                                         Algemene vergadering         08-09-2020 

Aanwezig bestuur; Mart Scheepers (Voorzitter), Leo de Koning, Vincent van Wing  en Theo van Oosterhout. 

Gasten (allen inwoner): Conny Wevers, Toos de Mooy, John Kapitein, Frans Damen, Bart van Gils. 

Afmeldingen: Theo Schouwenaars, Wies van Minderhout en Wendy Corstiaensen. 

 

Helaas is het Corona (COVID-19)-Virus is nog steeds onder ons. We blijven de nieuwsberichten hieromtrent 
nauwkeurig volgen. Het verbod op bijeenkomsten met grote groepen is nog steeds van kracht, echter is het 
met maximaal 20 personen mogelijk om in het Stedeke in de grote zaal op gepaste afstand een bijeenkomst te 
houden. 

 

 Voorgenomen Nieuwbouw Wethouder Trompersstraat; 
Zoals in het voorlaatste verslag (14-07) aangegeven loopt Langeweg terug in inwonertal (met name kinderen). 
Omdat dit voor het voortbestaan van de school én de leefbaarheid in het dorp geen goede ontwikkeling is, is er 
bij de gemeente en woningbouw al geruime tijd aangedrongen voor nieuwbouw.  
Dit voorjaar is de gemeente met een plan gekomen om nieuwbouw, voor Langeweg, op grote schaal te plegen. 
Het plan houd in om nabij de Wethouder Tromperstraat een 18 tot 20 woningen te bouwen (8 vrijesector en 
10/12 sociale woningbouw) 
                                                                                                                                                                                     
Tijdens de dorpsavond dit voorjaar (dd. 3 maart 2020) zijn de plannen door de gemeente kenbaar gemaakt.  
De Wijkvereniging heeft tijdens deze bijeenkomst aangegeven verheugd te zijn met het feit om nieuwbouw te 
plegen, maar gelijkertijd kritische kanttekeningen gezet over de concentratie woningen op die plek. 
Na deze bijeenkomst zijn nog enkele bezwaren bij ons binnengekomen. 
Naar aanleiding van deze bezwaren en de inhoud van een, naar de omwonende, toegezonden brief hebben we 
op 31-08 een digitale bijeenkomst georganiseerd met de gemeente. 
Belangrijkste punten hieruit zijn; 

• Ook de gemeente had de communicatie anders gewild maar door het Corona is voor de wijze middels 
een brief gekozen. 

• Het “bouwplan” wat is geopperd zit in een onderzoek fase waarbij alle zaken als geluid, omgeving, 
bodemgesteldheid, behoefte waar komt het honduitlaatveld ed. moeten worden onderzocht.  

• We willen graag nieuwe huizen op het Dorp. 
 
Wijkvereniging; Dan is dit het moment om met alternatieve plannen en gegronde redenen te komen De 
wijkvereniging heeft zelf ook ideeën om op andere bouwlocaties te bouwen en gaan dit in een schets uitwerken. 
We gaan hierom een bijeenkomst organiseren voor belanghebbende en geïnteresseerde van ons dorp. 
Hoe en wanneer dit gaat plaatsvinden moet worden onderzocht e.e.a. omtrent het verbod op grote 
bijeenkomsten. We hopen dit medio oktober begin november te kunnen doen in de Waai. 
Als je zelf ook plannen heb mail ze naar ons, we kunnen ze dan in een power point uitwerken. 
 
 

 Groenplan; 
We gaan in bovengenoemde bijeenkomst ook het Groenplan combineren. 
 
 

 N285 aanpak; 
Het laatste bericht van de Provincie is dat op dit moment een rotonde in de kern verder uitgewerkt wordt. 
De oostelijke parallelweg wordt 1 richtingsverkeer en de westelijke parallelweg thv de Droom afgesloten. 
Dit geldt niet voor het fietsverkeer wat in beide richtingen mogelijk blijft. 
De Bus komt stop aan de overzijde van de N285.  
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Voor het oversteken van voetgangers en fietsers worden 2 oversteekplaatsen bij de rotonde voorzien. 
De uitbuigingen* aan de oost en westzijde van het dorp moeten ervoor zorgen dat ter hoogte van de kern tot 
aan de rotonde de snelheid eruit is. 
* (rijbanen wijken in de rijrichting over een lengte van ongeveer 50meter  zo’n 1,5meter naar rechts, waardoor de snelheid eruit moet) 

Voor de bomen tussen de Driehoefijzers en Zevenbergen is veel onduidelijkheid wat te maken heeft met de 
afstand tot de weg en de ziekte die optreed in de bomen wat gevaar voor weggebruikers kan opleveren. 
De Bomen in de berm bij het dorp mogen, mits ze niet ziek zijn, blijven staan. 
Deze staan wel op gelijke afstand van de weg als buiten de kom, maar bij een 60km. zone gelden andere 
normen.  
We zijn in afwachting op de Provincie van verdere informatie. 
 
 
 

 Windmolens; 
De plaatsen waar de windmolens komen zijn bekent en aangewezen. 
De Raad van State heeft het plan voor 6 maanden opgeschoven omdat er een 9-tal bezwaarschriften gegrond 
zijn verklaard. 
De drie kernen (Zevenbergschen hoek, Moerdijk en Langeweg) trekken samen op met de Gemeente, Provincie 
en stichting STEM. De doelstelling van de drie kernen is om de mogelijke opbrengsten van de molens te 
gebruiken voor energie transitie projecten in de drie kernen. Mocht je hier meer informatie over willen of heb 
je ideeën hieromtrent, kun je contact opnemen met de wijkvereniging (wijkvereniginglangeweg@gmail.com)  
 
 

 Tempelier; 
Begonnen is met de voorbereidingen om de grond klaar te maken, hiervoor zal eerst de straat nog worden 
afgezet omdat enkele leidingen of kabels verlegd moeten worden. 
 
 

 Rondvraag; 
 

• Hoe denken de aanwezigen over of het Carnaval in ons dorp door kan gaan? 
o In het algemeen zijn de antwoorden om nog even te wachten met een definitief besluit. 

• Onduidelijkheid over het parkeren in de Zuiddijk ter hoogte van nieuwe woningen “Tempelier”. 
In een staatcourant bericht (dd. 14-05-2019) is een artikel opgenomen van de gemeente Moerdijk 
waarin een besluit staat;  

o Het instellen van een parkeerverbod in de Zuiddijk te Langeweg vanaf hoek 
Kloosterlaan/Zuiddijk tot Zuiddijk 47, zulks door het plaatsen van verkeerborden E1. 

De Wijkvereniging gaat bij de gemeente bovenstaande navragen. 

• Er is gevraagd of er op het hondenuitlaatveld een bankje geplaats kan worden.  
De Wijkvereniging gaat bij de gemeente informeren of dit mogelijk is 
 

 
Ter informatie: 
Op  20-10-2020 is er in Ons Stedeke een Dorpsavond gepland. De informatie is hierover terug te vinden op de 
website van Langeweg https://www.langewegonline.nl 
 
 
 
 
Wijkvereniging Langeweg 
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