
Notulen vergadering wijkvereniging 08-06-2021 

 

• Notulen vorige vergadering 
Akkoord bevonden, geen opmerkingen. 

 

• Toekomst Mariaschool. 
Bijeenkomst (02-06) op uitnodiging van wethouder Jack van Dorst met de wijkvereniging. 
Hiervoor waren Vincent van Wing, Theo van Oosterhout en Bart van Gils aangeschoven. 
Tino de Jong was als gebiedscoördinator ook hierbij aanwezig. 
Gesprek was informeel, pijnpunten omtrent onze vrees dat school gesloten zou worden erkent. 
Doelstelling van de wijkvereniging, en daarmee de bewoners van het dorp,  is de school te behouden 
voor het dorp. 
Uitleg gegeven waarom volgen ons de school behouden moet blijven. 

Met name het sociale karakter én de leefbaarheid van het dorp, jonge gezinnen komen niet meer 

hier wonen als de school zou verdwijnen, wat betekent dat                                                                                                       

dit van groot belang is voor het sociale aspect en de toekomst van onze kern.                                                                                                                                                                                                       

Volgens de wethouder van Dorst, zijn de zorgen bekend en begrijpelijk. De wethouder geeft aan dat 

de gemeente hierin een beperkte rol kan spelen maar wel de  bevindingen mee te nemen in gesprek 

met Wethouder Schooneveld die onderwijs in zijn portefeuille heeft.                                                                                                                                                            

Het is gedurende het gesprek niet duidelijk geworden waarom de wijkvereniging bij Wethouder Jack 

van Dorst was uitgenodigd met betrekking tot de Mariaschool, met name omdat die onderwijs niet in 

zijn portefeulle heeft. De Wijkvereniging zou ook graag met wethouder Schooneveld in gesprek gaan. 

Marianne Pas geeft aan dat op dit moment in meerdere kernen onderzoek wordt gedaan naar de 
toekomst van de kleine scholen, Wouter Jan Bulsing vult aan dat dit inderdaad onder andere in 
Heijningen en Moerdijk plaats vind (vanaf 07-06) 
Stichting De Waarden hanteerd een ondergrens van 70 leerlingen. 
Marianne Pas gaat dit politiek aankaarten en trachten meer duidelijkheid te krijgen. 
Worden normen gehanteerd zoals ze bedoeld zijn, wordt er niet al voorgesorteerd om de school te 
sluiten? 
Ook de gemeente moet in actie komen om de leefbaarheid in de kernen te behouden.                         
Huidige nieuwbouw op Langeweg is nu niet meegenomen in het onderzoek ook de beoogde 
uitbreiding van bedrijvenpark Moerdijk waarbij volgens onderzoek 900 extra woningen in de 
omliggende kernen nodig zijn. 
 
 

• Nieuwbouw. 
Lopende bouwplan aan de ringweg is in progress. 
In het verschenen rapport van Companen, betreft woningbehoefte onderzoek in de gemeente, blijkt 
dat bovenop de beoogde bouwplannen in de gemeente nog eens behoefte is/komt voor 900 extra 
woningen. 
We zouden graag hiervan ook een deel in onze kern gerealiseerd zien. 
 

• Groenplan. 
Er is een mail uitgegaan naar Tino de Jong (gebiedscoördinator) dat de uitvoering van de 
groenplannen die er liggen te lang op zich laten wachten. 
Theo Schouwenaars heeft op 8-6 een vergadering bijgewoont waarin gesproken is om het groene 
schoolplein en het tiny forrest uit elkaar te trekken en er 2 losse projecten van te maken. 
In verband met de perikelen rond de Mariaschool (groene Schoolplein) werd er ook gewacht met 
uitvoering van het tiny forrest. 



Voor eind juni komt er een enquete met de vraag wat de bewoners in de kern willen met een tiny 
forrest en of er behoefte is aan een hondenuitlaatveld. 
Dit laatste heeft de wijkvereniging al menig maal aangegeven, maar gaan nu nogmaals een mail 
sturen aan de wethouder. 
 
Wim van Geel vraagt zich af hoe je de verhouding van een tiny forrest in Zevenbergen of in Langeweg 
moet zien. 
Een tiny forrest is ter grote van een tennisveld dat blijft gelijk waar dit gerealiseerd wordt. 
  
 

• Status N285. 
Hierover valt niets nieuws te melden, de plannen zijn actueel maar wachten is op vrijkomen van 
budget, omdat de plannen duurder uitvallen dan het beoogde budget voor groot onderhoud. 
 
 

• Status Windmolens. 
Op dit moment vind onderzoek plaats naar de LEA (LokaleEnergieAgenda) kortweg wat kunnen we 
doen met de opbrengsten uit de windmolens. 
Het Revolverende effect heeft voorang, maar dit zou inhouden dat niet iedereen mee zou kunnen 
doen. Dit betekent dat de wens is om het revolverende eis te laten vallen. 
De drie dorpskeren zijn namelijk van menig dat iedereen mee zou moeten kunnen doen. 
Als de Windmolens gplaatst gaan worden komt hiervoor een groencompensatie. Deze 
goreoncompensatie mag de gemeente in heel de gemeente aanplanten.  Er is nu bepaald dat dit niet 
in heel de gemeente gaat plaatsvinden maar alleen in de omgeving van de windmolens.  Er is 23 juni 
hier overleg over gepland met de gemeente, provincie en de drie kernen.  
Gemeente gaat met de provincie opnemen hoe het mogelijk is dat er gesproken is van radar detectie 
ipv verlichting op de windmolens maar dat de ontwikkelaars nu wel voor verlichting hebben gekozen. 
Dit houdt in dat op elke molen 6 lichtpunten komen (2 in de top en 4 halverwege onder de wiek.) 
 
 

• Dorpstafel. 
De volgens dorpstafel is gepland op 12 oktober 19.30uur in het Stedeke, we hopen dan op een 
zelfde, of nog hogere,  opkomst als de virtuele die we in coronatijd hebben georganiseerd. 
Voorstel is om ook tijdens de dorpstafel in het Stedeke een streaming aan te bieden. 
 
 

• WNTTK. 
Vraag/opmerking; Bankjes bij de Droom zijn openbaar. 
#Gemeente komt met een advies/antwoord hoe hiermee om te gaan. 
 
Vraag/opmerking; is het mogelijk een garagesale te organiseren 
#Ja dit is mogelijk kan via de gemeente geregeld worden hebben hiervoor plaats ingericht op de site. 
 
Vraag/opmerking; hoge snelheid in de Zuiddijk mn. de lange zuiddijk. 
GebiedsBoa gaat dit oppakken, hiervoor is een onderzoek uitgevoerd waarvoor  Marianne Pas het 
verslag/uitkomst zal toesturen naar de  wijkverening. 
Enkele omwonende zijn hier al 10 jaar mee bezig, en hebben in deze tijd ook informatie verkregen uit 
de snelheidsopname paal tussen zuiddijk 20 en 22.  Dit vooralsnog zonder het gewenste resultaat. 
 
Vraag/opmerking; Is het mogelijk ter hoogte van de Langeweg op het fietspad een versmalling aan 
te brengen zodat auto’s hier niet via het fietspad de N285 op kunnen gaan. Hier lopen met grote 
regelmaat mensen hun hond uit te laten. 



#Wijkvereniging gaat deze vraag  neerleggen bij Gemeente en Provincie (dit in verband met de 
scheidslijn tussen gemeente en provinciaal) 
 
Vraag/opmerking; Voor het buurtpreventieteam hebben zich 11 personen aangemeld, 16 juni is er 
ene bijeenkomst met Boa, Gemeente en Veiligheidscoördinator. 
Hierin zal duidelijk worden wat verwacht wordt van de preventiemedewerkers en hoe te handelen 
bij evt. onraad. Hierna zal ene schema opgesteld worden zodat 2 aan 2 gelopen zal worden. 
 
Vraag/opmerking; Wanneer kunnen we een afspraak maken met de nieuwe burgemeester. 
#Het plan van gemeente ligt er al om voor de zomervakantie langs te komen en de burgemeester 
kennis te laten maken met ons dorp. 
 
Vraag/opmerking; De stoep bij de nieuwe woningen (voormalig Tempelier) ligt te hoog waardoor de 
opstap moeilijk te nemen is voor met name de oudere inwoners tevens ontstaat schade aan auto’s  
#Er is, door een inwoner, contact geweest met de gemeente maar hiermee word niets gedaan. 
De Wijkvereniging gaat dit nogmaals melden bij de gemeente. 
 
Vraag/opmerking; Groen langs het dorpsplein, erg mooi maar ook erg onoverzichtelijk voor 
automobilisten.  
#Is inderdaad een onoverzichtelijk punt Wijkvereniging gaat vragen dit te snoeien zodat er minder 
belemmering is. 
 
Vraag/opmerking; Is er wel eens onderzocht of we naar een ander schoolbestuur (stichting) kunnen 
overstappen. 
#Zou een optie kunnen zijn, maar wordt nu gezien als laatste optie. 
 
Vraag/opmerking; Snoeien langs Honden-uitlaatveld, in verband met onoverzichtelijkheid vanaf de 
Weth. Trompersstraat. 
#Wijkvereniging neemt dit op met de gemeente. 
 
Vraag/opmerking; Groenvoorziening ORBIS gaat onderzoeken of er behoefte/interesse is aan 
particulier meer te vergroenen. 
 
 
Als het kan zal de laatste vergadering voor de zomervakantie (dinsdag 13 juli) Fysiek plaatsvinden 
in Ons stedeke! De maand augustus zal er geen vergadering van de wijkvereniging plaatsvinden. 
 
 
 
 
Actie punten: 

• Gesprek organiseren tussen de Wijkvereniging en wethouder Schooneveld (TvO) 

• Controleren of de beloofde enquête door de gemeente verstuurd wordt (Tiny forrest en 
honden uitlaadveld) (MSc) 

• Kenbaar maken dat er behoefte is voor een honden uitlaadveld (MSc) 

• Plannen Dorpstafel (12 oktober om  19:30)  in ons Stedeke en Tino de Jong inlichten (MSc) 

• Antwoord afwachten gemeente aangaande de “bankjes bij de Droom” (MSc) 

• Marianne Pas stuurt verslag snelheidsmeting naar de wijkverening. 

• Melden dat er regelmatig auto’s via de Langeweg de N285 op rijden. Kan dit belemmert 
worden? (TvO) 

• Afspraak maken via Tino de Jong met de nieuwe burgemeester (MSc) 



• Melden bij de gemeente dat er gesnoeid moet worden (TSc) 

• Nogmaals melden bij de gemeenste dat de stoep bij de nieuwe woningen (voormalig 
Tempelier) te hoog ligt (TSc) 

 
 
 
 
 


