
Notulen vergadering wijkvereniging  

 

Locatie:  Ons Stedeke 

Datum:  14 september 2021 

Aanwezig: Leo de Koning, Ge , Theo Schouwenaars, Theo van Oosterhout, Bart van Gils, 

Wendy Corstiaensen, Marianne Pas, John Kapitein, Guus Schouwenaars,  

Bas en Esra Buijk, Pluymert Muis, Mark van Oers, Fred Woźniak 

 

Dit was de eerste vergadering na het zomerverlof. De agenda punten waren voor een korte update 

van voor het zomerverlof, waarbij geconstateerd moet worden dat er niet veel gedaan is. 

 

Notulen vorige vergadering 
Volgens mij is er van de vergadering van 13 juli geen verslaglegging gedaan. Ik kan ze namelijk niet 
vinden? Als iemand deze wel heeft graag even rond sturen 

   
 
Besproken punten 
 

 8 november komt de burgemeester in het dorp. Gedurende de Dorpstafel (12 oktober) zal 
besproken worden wie van Langeweg de burgemeester kan ontvangen en begeleiden over 
het dorp. 

 
 iedereen wordt opgeroepen nog snel de enquête https://www.moerdijk.nl/mijnmening van 

in te vullen. 
 

 behoud Mariaschool is een moeizaam proces, zeer weinig tot geen medewerking vanuit de 
stichting of de school. Wendy komt hier nog op terug 
 

 Nieuwbouw; blijkbaar moeten wij in de Bode (week 37) lezen dat er een uitnodiging voor een 
infoavond woningbouw Langeweg gaat plaatsvinden 28 september. Vreemd dat dit niet 
besproken wordt met de wijkvereniging. Actie: melden aan Tino de Jong 

 
 Proces betreft het groenplan, loopt moeizaam. Veel vragen vanuit de wijkvereniging worden 

niet of nauwelijks beantwoord. Het lijkt erop dat de school het tiny forest vertraagd. Intussen 
zijn we hier al 3 jaar mee bezig. 

 Het groene-schoolplein, subsidie is toegekend maar er wordt geen actie ondernomen vanuit 
de stichting en schoolleiding, dit zou te maken hebben met een onderhoudsplan wat voor 3 
jaar gewaarborgd moet worden en waaraan ze niet willen voldoen. Theo S. geeft aan dat de 
school niet persé moet meedoen met het tiny forest, de aanleg door te laten gaan. De 
gemeente is hier niet duidelijk in geeft hierop geen antwoord (Krijgen de indruk dat we aan 
het “lijntje” gehouden worden. Actie: We gaan voorstellen om het onderhoud bij de 
wijkvereniging weg te leggen. 

 
  

https://www.moerdijk.nl/mijnmening


 Maaibeleid in het dorp is nog ver onder de maat, de onderkant van de leilinden aan het 
dorpsplein zijn gesnoeid maar voor de landbouwers is dat onvoldoende die hebben nog 
steeds erg slecht zicht als ze met hun grote machines het dorp op rijden. 
Actie: nogmaals Tino de Jong aanschrijven over het maaibeleid. 
 

 status N285; geen nieuws, blijkbaar heeft de provincie de gelden die hiervoor nodig zijn nog 
niet op orde. De gelden die de gemeente hiervoor moet bijdragen was vorig jaar oktober al 
door de gemeente toegezegd. Actie: navraag bij provincie naar laatste status N285. 

 
 Snelheid binnen de bebouwde kom is nog veel te hoog. Ook hebben omwonende veel last 

van de ronde bulten/drempels bij de oude en nieuwe ringweg. Tractoren met vooral lege 
containeraanhangers geven erg veel overlast wanneer ze over de drempel rijden. Dit uit zich 
in veel trilling en geluid in en bij de woningen. Auto’s geven minder trilling maar door de 
snelheid weer meer geluid, en gevaarlijke situatie omdat op een aantal plaatsen de weg erg 
smal is evenals de stoep waarvan de voetganger gebruik maakt. Actie: Kenbaar maken bij de 
gemeente zodat dit op de Dorpstafel besproken kan worden 

 
 Windmolens; Aangezien de raad van state heeft uitgesproken dat de vergunning om de 

molens te bouwen niet voldoet aan de Europese richtlijnen. Is er door de drie dorpskeren 
een vraag weggelegd bij de Griffier en Wethouder. Helaas is hier nog geen antwoord op 
gekomen. Ook hebben de drie dorpskeren de hulp ingeschakeld van een aantal actiegroepen 
in het noorden van Nederland. Dit is lopende. Betreft de LEA, dit zal weer opgepakt worden 
na het zomerverlof. Ook is er een discussie ontstaan bij het invullen de groencompensatie. 
De gemeente Moerdijk krijgt hiervoor €294K, maar de invulling hiervan is nog onduidelijk. 

 
 
rondvraag 
 

 Betreurenswaardig dat de stoep bij de woningen voor de oude Tempelier niet kan worden 
aangepast, iedereen os het erover eens dat dit op willekeur lijkt, ook hier moet eerst een 
ongeval, of valpartij door een minder mobiele inwoner, plaatsvinden voordat men 
daadwerkelijk de ogen gaat openen. 

 
 Terugkoppeling enquête speeltuin is niet gegeven.  

 

 De deelnemers aan de enquête “wensen en mogelijkheden voor speelplekken in Langeweg”, 
hebben de rapportage toegestuurd gekregen. Uit de toelichting blijkt dat in de procedure er 
nu geen rol meer is opgenomen voor de Dorpstafel of wijkvereniging. Gemeente lijkt haar 
plannen nu alleen te baseren op de uitslag van de enquête. Men stelt dat het aantal 
deelnemers aan de enquête voldoende betrouwbaarheid van de uitslag garandeert. Maar die 
deelname wordt in dit overzicht niet uitgesplitst naar de afzonderlijke kernen. Actie: Wij 
gaan vragen wat hier de procedure en of achterliggende documentatie is. 

 
 De kleine criminaliteit lijkt afgenomen. Complimenten aan de buurtpreventie ze doen goed 

werk. 
 

 Er is goedkeuring gegeven om bordjes te laten maken voor de oude Mariaschool en locatie 
Tempelier. 
 

 Gezondheidsonderzoek status? 


