
Notulen vergadering wijkvereniging 09-03-2021 

 Nieuwbouw Langeweg (update) 
Geen nieuwe meldingen vanuit de gemeente. 
 

 Maria School. 
Naar aanleiding over de zorgen in ons dorp om de Mariaschool te sluiten wordt een pr- groep  
opgericht  waarbij ook leden van de OR aanschuiven. 
Zij gaan zich vanuit de gemeenschap erop richten om de school beter op de kaart te zetten. 
Dit zal plaatsvinden via de social media, persoonlijke gesprekken en huis aan huis flyers. 
 
De OR zal maandelijks een rubriek in het dorpshart plaatsen om zo meer ouders, ook met kinderen 
elders op school,  en kinderen te enthousiastmeren.  
 
Er zijn wat onduidelijkheden in de bekentgemaakte prognoses betreffende het kinderaantal voor de 
komende jaren op onze school. (nu 58, 2021-2022 41, 2022-2023 31) 
Dit zal worden meegenomen in het overleg tussen MR en stichting De Waarden. 
 
De Wijkvereniging zal proberen in gesprek te komen met Stichting de Waarden. 
Doel hiervan is mee te denken en samen tot een oplossing te komen. 
Wijkvereniging is van mening dat ook de gemeente hierin betrokken moet worden omdat de school 
een grote sociale functie heeft in een dorp, met name ons dorp. 
 
De MR zal komende tijd worden bijgestaan door Ad van Geel die erg veel schoolbestuurlijke ervaring 
heeft door het werk wat hij tot zijn pensioenering heeft mogen uitvoeren. 
 
Stichting de Waarden heeft een brief doen uitgaan naar ouders met een kind op de Mariaschool dat 
onderzoek  wordt gedaan naar de haalbaarheid van de Maria school op Langeweg. 
Onderzoeksbureau VERUS is hiervoor aangesteld en zal zich komende maanden hierop richten. 
De MR gaat navraag doen bij Stichting De Waarden waar het onderzoek zich precies op richt en wat 
de precieze tijdsplanning hiervan zal zijn. 

Uit verslag 09-02-2021 
Eind februari opstart werkgroep Mariaschool: Wendy, Esra, Marianne en Dominique 

• De werkgroep is ondertussen samengekomen en een begin gemaakt. 
Heeft u ideeën, wil u hulp bieden geef dit aan via de Wijkvereniging 

              wijkvereniginglangeweg@gmail.com 
 
 

 Update Website 
De website heeft een nieuwe hosting, en zal medio Mei in de lucht komen. 
De exacte datum komt in de dorpkrant. 
Bedankt Robert en Danielle voor het maken van de website 
 
 

 Dorpstafel (Agenda en datum) 
3x per jaar is er een dorpstafel.  
Eerstvolgende  virtuele dorpsavond is op 13-04-2021. 
Ondanks de moeilijke Coronatijd en het moeten vergaderen in Team’s is de opkomst erg goed. 
Wilt u zich opgeven voor de Dorpsavond, of heeft u item’s die besproken zouden moeten worden,  
mail dit naar; wijkvereniginglangeweg@gmail.com 
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 Glasvezel in Langeweg 
Na contact met de gemeente heeft deze als antwoord een schrijven doen uitgaan dat er binnen 3 
maanden meer duidelijkheid  komt. 
Hierna contact met het buitengebied opgenomen, blijkt deze brief 1,5 jaar terug al te zijn ontvangen. 
 
 

 Groenplan Langeweg  
Theo Schouwenaars geeft aan dat groenplan erg ver vooruit wordt geschoven en dat er steeds meer 
onduidelijkheden hierover zijn, gaat navraag doen bij Tino de Jong. 

• Groencompensatie A16  niet bekent. 

• Groencompensatie N285 niet bekent. 
Ook moet meer druk uitgeoefend worden voor Groenplan algemeen, Schoolplein en Tiny Forrest. 
 
De OR gaat bij School navraag doen betreft het vergroenen van het Schoolplein. 
Volgens de Wethouder zijn de gelden hiervoor goedgekeurd, subsidies hebben groen licht. 
 
 

 Status N285 (update) 
Geen verandering vanuit Provincie. 
Ad van Geel verbaasd zich dat weinig mensen contact hebben opgenomen over de gemaakte 
plannen, mn. in het dorp. 
Lisenka vraagd zich af hoe ver de rotonde de Hamseweg in komt, dit kan niet precies aangegeven 
worden. 
 

 Status Windmolens A16 inclusief de energie transitie (revenuen uit de nog te plaatsen 
molens) 

De drie dorpskernen (Langeweg Zevenbergschen Hoek en Moerdijk) trekken hiervoor samen op om 
ervoor te zorgen dat de opbrengsten van de te plaatsen Windmolens in deze kernen terecht komt. 
Dit gebeurt middels overleg met de stichting STEM en 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 
Geen in gekomen stukken. 
 
 

 WNTTK 
Bas en Esra Buijk (Daniëlstraat 10), 

• Willen op 17-04 een on-line bingo organiseren voor dorpsbewoners, ze zoeken hiervoor nog 
kleine presentjes. Erg leuk idee waar we zeker ook de ouderen in moeten betrekken. 

              Details van deze avond komt in volgende dorpskrant. 
Theo Schouwenaars, 

• Vraagt Budget voor bloemen achter het kerkhof en een bankje bij de brievenbus. 
              (Toegekend) 
Robbert Vervenne, 

• Een idee om glasvezelkabel gelijk aan te pakken met de aanpassing van de N285.                    
Tijdens de werkzaamheden kan een kabel parallel aan de weg gelegd worden. 
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Bart van Gils, 

• Gaat weer een opruimdag organiseren op 17-04 in de ochtend hierna, indien mogelijk ivm  
Corona,  een kopje koffie bij de Droom. 

              Budget wordt gevraagd bij de Wijkvereniging en precieze informatie komt in de dorpskrant. 
 

 Acties. 
Mart; 
Nogmaals contact met de Gemeente ivm het onvolledige en onduidelijke antwoord over  Glasvezel in 
het dorp. 
Wijkvereniging;                                                                                                                                                                                

Geeft reactie op antwoord van Stichting de Waarden nav ingezonden brief.                                                     

Robbert, Daniëlle en Bart;                                                                                                                                                   

Dragen zorg voor het uitrollen van de nieuwe website.                                                                                            

Theo v O;                                                                                                                                                                                   

Neemt contact op met Wim Schot van de Provincie ivm de actuele stand van zaken omtrent de N285. 

Theo S;                                                                                                                                                                                   

Neemt contact op met Andries Vreugdenhil ivm het aansluiten bij Groen.                                                                         

Neemt contact op met Tino de Jong ivm vooruit schuiven van de groenplannen                                                                 

MR Maria School (olv Wendy);                                                                                                                                                               

Vragen verduidelijking omtrent het onderzoek wat door Stichting de Waarden wordt ingesteld nav de 

Maria school.                                                                                                                                                                                           

OR Maria School;  Doet navraag bij Maria School wat de status is om het plein te 

vergoenen.(Subsidies vanuit Gemeente hebben groen licht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

PR-Groep Maria School;                                                                                                                                                                                

Media campagne opzetten ivm behoud Maria School. 

  

Ben je geïntereseerd en wil je deel uitmaken van een werkgroep neem dan contact op met de 

Wijkvereniging.  wijkvereniginglangeweg@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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