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Notulen vergadering wijkvereniging 09-02-2021 

• Nieuwbouw Langeweg (update) 
• een mail ontvangen van Conny wevers 

Mail ontvangen over de 10 sociale huurwoningen. Is dit aantal niet te veel voor Langeweg? 
De mail zal worden doorgezet naar de gemeente en het antwoord op deze vraag zal later te lezen zijn 
in het Dorpshart. 
 

• Mail ontvangen van Bas Hendrikx 
 
 

• Maria School (Stichting wil school sluiten!) Doordat er op de Mariaschool steeds 
minder leerlingen zijn. 

Er zijn zorgen wat betreft het behoud van de Mariaschool. In december 2020 heeft er een artikel in 
de BN de Stem gestaan over het sluiten van de kleine scholen binnen de gemeente Moerdijk. 
Dit heeft onder de ouders onrust gegeven. 
 
Om ervoor te zorgen dat de school openblijft zijn er een paar acties uitgezet: 

- Opstart van een werkgroep Mariaschool (Wendy, Esra, Marianne en Dominique) 
- Gemeente informeren (Mart) 
- Bestuur Mariaschool uitnodigen voor de dorpstafel van 13 april (Wendy) 
- Profileren van de School  

 
• Update Website 

 
De website heeft een nieuwe hosting 
Bart beoordeeld de ingekomen stukken voor de website. 
Robert en Danielle zetten de ingekomen stukken op de site. 
Preview van de site volgt nog. 
 

• Dorpstafel (Agenda en datum) 
3x per jaar wordt er vanuit de gemeente een dorpstafel georganiseerd. De eerstvolgende dorpstafel 
is gepland op dinsdag 13 april 2021. Dit betekent dat dan de vergadering van de wijkvereniging komt 
te vervallen. De agenda volgt nog. Extra agendapunten kun je doormailen naar de wijkvereniging 
(wijkvereniginglangeweg@gmail.com)  
 
 

• Glasvezel in Langeweg 
In Langeweg ligt nog geen glasvezelkabel. 
Normaliter willen bedrijven dit bij voldoende afnames/ gebruikers dit wel aanleggen. 
Echter is onze kern te klein om aan dat aantal te komen. 
De gemeente moet dus moeite doen voor de kleine kernen. Bijv. door de kleine kernen te bundelen. 
 
Monique is al 2 jaar bezig met dorpstafel buitengebied  
Het financiële plaatje is lastig. Heel Brabant is voorzien van glasvezel behalve de gemeente Moerdijk. 
 
Een samenwerking met het buitengebied en eventueel met de andere kleine kernen (dorpstafels) 
kan werkend zijn. 
Mart neemt contact op met de Kern Zevenbergschen hoek en Moerdijk. 
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• Groenplan Langeweg (update) 
Theo heeft wekelijks contact met F Janssen over het Tin Forrest. 
 
De Rotary club in Zevenbergen zou hierin nog wat kunnen betekenen (Frank v Kuijk) 
De planning voor uitvoering was eind 2021, helaas is dit door Corona vertraagd. 
 
 

• Status N285 (update) 
In het laatste Dorpshart heeft een stuk gestaan over de N285 
Er komt een kleine rectificatie in het Dorpshart. 
 
De status van het kappen van de bomen, en het terugplaatsen van de gekapte bomen en de 3 
bijhorende opties vraagt Theo nog even na bij Tino 
 
• Status Windmolens A16 inclusief de energie transitie (revenuen uit de nog te plaatsen 

molens) 
De drie dorpskernen (Langeweg Zevenbergschen Hoek en Moerdijk) trekken samen op ervoor te 
zorgen dat de opbrengsten van de te plaatsen Windmolens terecht komt in deze kernen. Dit gebeurt 
middels overleg met de stichting STEM en de Gemeente Moerdijk. De eerste gesprekken hieromtrent 
zijn lopende. Waarbij in de nabije toekomst de eerste LEA (Lokale Energie Agenda) wordt opgesteld. 
Wil je hier meer over weten, stuur dan een mailtje naar de wijkvereniging 
(wijkvereniginglangeweg@gmail.com) 
 
 

• Ingekomen stukken 
• (Overlast, Mail van Surplus) 

Op dit moment lijkt alles rustig. (aldus de in de vergadering aangesloten bewoners) 
 

• WNTTK 
- Cocky is blij met de bloem die ze ontvangen heeft van de leerlingen van de Mariaschool. 
- Vlag van Carnaval mag zaterdagochtend 13-02 om 9 uur worden uitgehangen. 

  
Acties:  

- Start werkgroep Mariaschool: Wendy, Esra, Marianne en Dominique 
- Mariaschool toevoegen aan de agenda Dorpstafel (Mart) 
- Glasvezel toevoegen aan de agenda van de Dorpstafel (Mart) 
- Monique mailt Mart over Glasvezel om samen te werken met het buitengebied 
- Contact glasvezel met Kernen Moerdijk en Zevenbergschen hoek (Mart) 
- Mailen Tino over contact dorpstafels kleine kernen Glasvezel (Mart) 
- De status van het kappen van de bomen, en het terugplaatsen van de gekapte bomen en de 

3 bijhorende opties navragen bij Tino en Frederique (Theo S) 
- De status navragen van het grondbezit bij Tino (Theo O) 
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