
Vergadering Wijkvereniging 11-05-2021 

Start 20:00 uur 

 Vaststellen agenda 
 

 Verslag Dorpstafel d.d. 13 april 2021 
Verslag wordt na goedkeuring geplaatst op de website 
 

 Introductie nieuwe website (Langewegonline) 
In 2015 was er behoeft naar een uitgifte van een dorpskrant en een dorpsgids met daarin informatie 
over Langeweg en de verenigingen etc. 
Het idee is ontstaan om de website te actualiseren en de informatie daarop te plaatsen en ook het 
dagelijkse plaatselijke nieuws daarop te zetten. 
 
Robert en Danielle waren daar voor in en zijn daar heel kundig in en hebben dit op zich genomen. 
Zo is de website compleet vernieuwd. 
 
Met deze nieuwe website ( www.langewegonline.nl) is het doel om de Langewegse gemeenschap 
“de Langeweg” op een positieve, leuke manier op de kaart te zetten. De eenheid en 
gemeenschapszin uit te stralen en nieuwe bewoners te interesseren voor de nieuw te bouwen 
woningen in Langeweg West. Niet alleen om te komen wonen in Langeweg, maar ook om mee te 
doen in Langeweg. 
 
Presentatie nieuwe website door Robert en Danielle Vervenne 
Korte rondleiding op de website en de uitleg over de oorsprong van de website. 
Wat kun je vinden op de website? Informatie over de oorsprong van Langeweg, praatje bij een 
plaatje (geschiedenis), Ons Dorpshart, informatie over de verenigingen, de kalender, notulen van de 
Wijkvereniging vergaderingen en nog veel meer. 
 
Burgemeester: Heeft een mooi woordje gesproken over de website en Langeweg en de 
betrokkenheid van de bewoners. 
 
Mocht je iets willen aanleveren voor de website, dan mag je mailen naar onsdorpshart@gmail.com 
 
 

 Korte uitleg Glasvezel (E-Fiber) 
 
Robert Vervenne: 
Online informatieavond 20 mei ’21 om 19:30 uur (informatieavond over glasvezel in Moerdijk) 
 

http://www.langewegonline.nl/


 

 
 

 
 



 

 
 

 
De meeste providers bieden een abonnement aan met modem (signaal vertalen) en router (wifi). 
 
E-Fiber: Het is een open netwerk. Kpn en Ziggo mogen hierop ook aansluiten. Wat daarin de laatste 
ontwikkelingen zijn is niet bekend. 
 
Op de website www.e-fiber.nl kun je de pakketten van de verschillende aanbieders vergelijken. 
Let op! De streepje betekenen niet dat het er niet in zit maar dat ze het niet weten. 
 
 

 Status Mariaschool (update) 
2 juni is de wijkvereniging uitgenodigd om in gesprek te gaan met wethouder van Dorst. 
 
Lisenka: onderzoek is gestart. Externe adviseur is ingeschakeld om de OMR op weg te helpen. 
Communicatie met school proberen ze open te houden. Ze zitten er als OMR bovenop. 
Fijn dat er een back-up is vanuit de wijkvereniging en de bewoners van het dorp. 
 
Wendy en Lisenka (OMR) vinden dat ouders nu niet voldoende op de hoogte zijn. Daarom hebben ze 
een vraag weggelegd bij Stichting de Waarden en het MT (school bestuur) om een ouderbijeenkomst 
te organiseren. 

http://www.e-fiber.nl/


 
Marianne heeft een brief vanuit het OC en W naar Lisenka en Wendy over leerlingen aantallen. 
 
Theo Schouwenaars heeft 25 mei ’21 een gesprek met Romelia en Marleen over de opening van het 
schoolplein. 
 
Wil je wanneer je in de avond een wandeling maakt, voor en achter het plein langs lopen en daar wat 
toezicht houden. Samen verantwoordelijk voor het plein en de school. 
 
Buurtpreventie (Theo v O heeft hesjes) 
Buurtpreventie wordt opgepakt door de wijkvereniging. 
Idee van Bart, het zo snel mogelijk oppakken zodat Theo dit mee kan nemen naar de vergadering 25 
mei ’21. 
 
Wim van Geel geeft zich op bij Theo voor de buurtpreventie als coördinator. 
 
Wie zich wil aan melden voor de buurtpreventie of de coördinatie ervan wil doen kan mailen naar 
wijkvereniginglangeweg@gmail.com 
 
Er wordt ook een berichtje geplaatst in de Langeweg alert app, de website en op facebook. 
John zet een berichtje op de Langeweg alert app. 
 

 Nieuwbouw Langeweg (update) 
Geen updates 
 

 Groenplan Langeweg (update) 
Druk aan het uitoefenen bij de gemeente. Het wringt met het schoolplein. 
Tino komt nog terug op een nieuwe datum voor overleg 
 

 Status N285 (update) 
Geen update 
 

 Status Windmolens A16 (update) 
Kleine update 
 
Wel verlichting (rood) op de windmolens, al vanaf halverwege de paal. 
Ze gaan grondverbetering doen, dat laten ze 4-6 maanden liggen. 
Volgende jaar rond deze tijd gaan de palen gezet worden. Eind 2022 zal het windmolenpark 
operationeel zijn. 
 
Archeologisch onderzoek is medio juni gereed. 
Plan schade kan nog worden ingediend. Pure energie  onafhankelijk onderzoek wie er in aanmerking 
komt voor planschade. 
Er komt een nieuwe geluidmeting. Voor de eventuele overlast. 
 
Lea is een lokaal energie agenda.  
Lea moet voor de zomer klaar zijn. Wordt op dit moment met de drie kernen en STEM aan gewerkt. 
 
We zoeken nog mensen die mee kunnen denken hier, je kunt je opgeven via 
wijkvereniging@gmail.com 
 
 

mailto:wijkvereniginglangeweg@gmail.com
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 Ingekomen stukken 

Geen 
 

 WNTTK 
- Boom op het dorpsplein. Het groenoverleg met de gemeente gaat heel moeizaam. 

Theo S gaat dit overleggen met groen beheer Moerdijk en met Tino. 
 

- Marianne: Verkeer op de Zuiddijk (te hard rijden). Wordt meegenomen naar de wijkagent. 

15 april is er met een laser gun in de “korte” Zuiddijk gestaan. 

 

- Dorpsplein. Ook de passanten bankjes hebben nu een tafeltje van De Droom. Gemeente 

heeft toestemming gegeven aan de horeca om hun terras uit te breiden. Vragen aan de 

gemeente tot wanneer de ontheffing geld. (Corona) De wijkvereniging neemt contact op met 

de gemeente over dit onderwerp. 

 


