Notulen vergadering wijkvereniging
Datum:

13 september 2022

Locatie:

Ons Stedeke

Hierbij een kort verslag van de vergadering:
➢ Kernkaarten Moerdijk: hierop kun je lopende projecten in gemeente Moerdijk terugvinden.
De kaarten zijn nog niet helemaal aangevuld. Actie: vragen op de Dorpstafel hoe we de
kaarten compleet en correct kunnen maken
➢ N 285: Theo van Oosterhout heeft wederom contact gezocht met de provincie i.v.m. de
aanpak N285. Gesproken met de omgevingsmanager, die wist te melden dat;
o De benodigde financiën, gebaseerd op de huidige prijzen, in orde zijn.
o De fase is aangebroken dat een engineeringsbureau kan worden ingeschakeld. Dit zal
voor eind dit jaar een feit zijn.
o Het engineeringsbureau gaat in detail de situatie beoordelen en uitwerken om
aansluitend een bestek te maken. Waarbij de eventuele aankoop van gronden in
gang kan worden gezet en waar nodig bodemonderzoeken uit voeren. Dit bestek
wordt vervolgens gebruikt om een aanbesteding, voor uitvoering, te kunnen
opstellen. De tijd die hier ongeveer overheen gaat is een klein jaar. Daarmee zou de
uitvoering ergens 2024 kunnen plaatsvinden.
o Actie: De Omgevingsmanager wil nog een keer met betrokkenen om de tafel gaan
zitten om de plannen nogmaals voor te leggen. Theo van Oosterhout zal dit verder
oppakken en de betrokkenen hiervoor uitnodigen. Verder zal dit ook tijdens de
Dorpstafel besproken worden
➢ Woningbouw Langeweg: dhr. Nuijten meldt dat bouw een paar jaar is uitgesteld.
Wijkvereniging weet van niks. Actie: Gemeente een mail sturen om opheldering.
➢ Groenplan Langeweg: hopen deze maand te horen of we (Langeweg) grond kunnen
aankopen Dan moeten wij een projectteam opstellen om plannen te realiseren.
➢ Windmolens: De opzet voor de LEA is klaar. Er wordt gekeken of het mogelijk is om met
vouchers te gaan werken. Dit jaar wordt er een proef gestart betreffende een scan voor een
60tal huizen. Op 8 oktober is er een opendag gepland betreft de molens bij Zonzeel.
➢ Diloz melden dat ze gaan stoppen. Diloz is een werkgroep onder het SKW. Actie: Er wordt
een gesprek opgezet of er in het dorp nog interesse is voor deze avond.
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➢ De overgang van de Mariaschool naar Den Hoek is goed verlopen. Vervoer naar school is wel
een probleem voor meerdere ouders. Moeten zelf vervoer regelen. Dit blijkt nog niet
eenvoudig te organiseren. Actie: We gaan in sociale werkgroep kijken of we er een oplossing
voor kunnen vinden. Alle ouders en andere mensen bij elkaar brengen en kijken of we een
werkbare pool op kunnen zetten. De “kiss en ride” locatie op Den Hoek is verre van ideaal.
Actie: wijkvereniging zaal in Dorpstafel Den Hoek dit probleem aan kaarten.
➢ Agendapunten voor de Dorpstafel (4 oktober 2022):
o Kernkaarten: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze correct zijn ingevuld
o Status renovatie N285
o Woningbouw Weth. Trompersstraat
▪ beeldkwaliteit koopwoningen. De projectleider wil graag de dorpstafelleden
betrekken bij de woningbouwontwikkeling, die straks prominent in het zicht
staan als je Langeweg vanuit Zevenbergen in komt. Hoe zouden die eruit
moeten zien?
▪ Is de afgegeven planning nog accuraat of is er een vertraging?
o Status Windmolens (volgens de gemeente)
o Status Groenplan. Erg stil vanuit de gemeente
o Verkeer Zuiddijk
o inrichting en parkeerplaatsen bij appartementencomplex
➢ Rondvraag:
o Vuelta is goed gegaan en was druk bezocht.
o Glasvezel: er zijn al mensen aangesloten en die zijn tevreden.
o Verkeer: zeer druk in de Zuiddijk. Hoe kunnen wij dit aankaarten zodat de gemeente
hier stappen in onderneemt? Actie: onderwerp voor de Dorpstafel

De volgende vergadering (Dorpstafel) vindt plaats op dinsdag 4 oktober 2022 om 19:30 in “Ons
Stedeke”
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