Notulen vergadering wijkvereniging
Datum:

04 april 2022

Locatie:

Ons Stedeke



Mariaschool.

31 maart heeft de MR niet ingestemd met de fusie. Hierop is de bestuurder naar de
geschillencommissie gegaan, MR wacht nog verder op bericht hierover. Dhr. Berkhout (adviseur
OMR) is nu druk bezig met de onderbouwing.
23 maart heeft OMR een ouderavond georganiseerd in Ons Stedeke, hierin heeft OMR kort uitgelegd
hoe het officiële traject verloopt en daarnaast heeft Monique van Baar een presentatie gegeven over
een nieuw onderwijsconcept, genaamd FONK. Dit is een concept wat prima bij de Mariaschool kan
passen, dit kan ook het leerlingaantal verhogen. Ouders zijn hier erg enthousiast over en zien dit ook
zeker zitten. Ze hebben nog goede hoop. Inmiddels zijn er al besturen benaderd met dit voorstel, er
staan concreet al gesprekken gepland met 2 besturen.
Gemeente; de gesprekken en mailwisseling hebben tot nu toe niets uitgehaald bij de wethouder.
Dhr. Schoneveld staat achter het besluit van de Waarden. Hij heeft tijdens de raadsvergadering
meerdere onwaarheden vertelt over de MR van de Mariaschool en wil deze onwaarheden helaas niet
rechtzetten, dit heeft hij schriftelijk aan de OMR laten weten.
 Verkeer
Dhr. Joost Wirken (Wijkagent Zevenbergschen-Hoek, Moerdijk, Langeweg, Standdaarbuiten,
Noordhoek) heeft onderstaande antwoord gegeven op onze vragen:
De controle vond plaats ter hoogte van de Zuiddijk ter hoogte van de kruising met de Schoolstraat. De
controle zal hier nog vaker plaatsvinden. Deze zal dan onopvallend gehouden worden. Vorige keer is
bewust gekozen om de controle opvallend te houden om bewustzijn bij de weggebruikers te kweken.
Het doel is tenslotte niet om mensen te bekeuren maar hun gedrag te veranderen.
Toevallig werd ik vandaag ook aangesproken met de mededeling dat de flitspaal is weggehaald.
Helaas is deze flitspaal niet in beheer van de politie maar van de provincie. Ik ga navraag doen wat er
voor nodig is om deze terug te krijgen. Al vrees ik dat zij nog veel alternatieve plaatsen hebben en dat
het dus mogelijk langer kan duren voordat deze weer terug is..
 Nieuwbouw.
Loopt volgens plan. Er heeft recent een onderzoek plaatsgevonden aangaande eventuele aanwezige
munitie.
 Groenplan.
Om een aantal zaken aangaande groen in een breder comité te bespreken (denk hierbij aan groen in
het algemeen, honden uitlaatveld, speelplekken, etc.) wordt hier een afzonderlijke bijeenkomst voor
georganiseerd. De volgende dorpsbewoners hebben zich hiervoor aangemeld:
Nanda van Bekhoven, Lisenka Dubbelman, John Kapitein, Wim van Geel, Giel Damen, Theo
Schouwenaars, Willie en Nathan Knap
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Hiervoor zal binnenkort een datumprikker voor worden uitgestuurd.
Mocht je interesse hebben om hierbij aanwezig te zijn, laat dit dan tijdig weten.
 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.
De LEA is afgerond waarbij we nu in een fase komen om de projecten te gaan ontwikkelen
aangaande de energietransitie. Om dit meer duidelijkheid te geven wordt er (waarschijnlijk) ’s
avonds op 24 mei een Energiemarkt georganiseerd (in de Ankerkuil) waarbij de gemeente, provincie
en de ontwikkelaars aanwezig zullen zijn om de huidige stand van zaken weer te geven en een
mogelijkheid om vragen te stellen. Hiervoor wordt nog een officiële uitnodiging rond gestuurd

 WNTTK.
Vraag/opmerking; Speeltuinen in Langeweg worden opnieuw ingericht.
# De gemeente heeft hiervoor een enquête uit staan.

Vraag/opmerking; is het mogelijk iets te organiseren voor de veteranen?
#Wordt verder nagevraagd bij de gemeente.
Vraag/opmerking; De Vuelta a España 2022 komt 21 augustus langs Langeweg.
#Bart van Gils is aan het kijken of we hier in ons dorp een mooi evenement van kunnen maken.

De volgende vergadering is online (via Teams) en vindt plaats op 10 mei (20:00 / 22:00)
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