Openbare vergadering 28 november 2006

1. Opening:
 Goris opent de vergadering en geeft het woord aan Pieterjan voor het
welkomstwoord. Pieterjan heet iedereen welkom, de opkomst is niet zo groot.
Waarschijnlijk komt dit mede omdat er vanavond ook zo’n 140 mensen uit
Standdaarbuiten naar Night of the Proms zijn. Pieterjan stelt zichzelf voor als
zijnde de nieuwe voorzitter van de dorpsraad. Hij vind het van groot belang
dat de dorpsraad er is om op te komen voor de belangen van de inwoners.
2. Powerpoint presentatie:
Deze wordt gedaan door Goris, waarbij verschillende leden om de beurt het woord
krijgen om hun onderwerp toe te lichten. De onderwerpen die aan bod komen zijn:
 Op weg naar een volwassen dorpsraad: Jan licht onze mening in deze toe en
gaf aan dat de gemeente misschien met budgetten wil gaan werken en dat wij
nog niet goed weten of wij dit wel willen en zo ja in welke vorm. Alles staat
nog in de kinderschoenen. Vanuit het publiek kwam de opmerking naar voren
dat het misschien wel zou kunnen voor kortdurende projecten zoals bv een
speelvoorziening. Over langdurige projecten zoals b.v. de groenvoorziening
zijn de aanwezigen sceptisch.
 Speelvoorziening Vlinderbuurt: Marijke legt uit wat de stand van zaken is en
dat de dorpsraad een enquete zal houden onder de bewoners van de
Vlinderbuurt om te peilen hoeveel draagvlak er is voor een dergelijke
voorziening. Een inwoner vraagt of deze enquete niet moet worden uitgebreid
naar heel Standdaarbuiten. Omdat in eerste instantie echter de Vlinderbuurt
is genoemd als buurt waar nog geen enkele voorziening is, beperkt de
dorpsraad zich eerst tot deze groep bewoners.
 De website: deze is gedateerd en daarom tijdelijk uit de lucht gehaald. We
zijn bezig met het opzetten van een nieuwe site en willen deze in februari in
de lucht hebben. Zodra dit het geval is zullen de bewoners hierover
geïnformeerd worden.
 Verlichting Markweg: Paul Hokke vertelt dat hij met dit project eigenlijk al 10
jaar geleden is begonnen n.a.v. een ongeluk met een brommer toendertijd.
Vorig jaar heeft de gemeente eindelijk budget vrijgemaakt voor de aanleg van
verlichting. De gemeente Halderberge had ons al eerder toegezegd ook hun
deel van de weg te zullen verlichten, maar dan moest gemeente Moerdijk
eerst hun werk doen. Als het goed is komt het dit jaar nog goed met de
verlichting.
 Recreatie: Tom vertelt dat er een groepje mensen van de dorpsraad aan het
inventariseren is geweest bij o.a. de campingbaas Van Hoof. Deze had niet
veel interesse in deelname aan een overleg met diverse partijen over dit
onderwerp. Voor de dorpsraad is er op het ogenblik niet veel meer te doen.











Het enige wat we kunnen doen is bij de gemeente vragen om een onderzoek
naar de mogelijkheden van recreatie.
Stoeptegels: Paul Hokke vertelt dat de dorpsraad van het voorjaar een
schouw heeft gehouden over de slechte plekken in het dorp. We zouden nu
dezelfde foto’s kunnen laten zien, want er is nog niets veranderd. Het beleid
van de gemeente is niet goed op dit punt. Een advies naar de bewoners is
om te blijven bellen naar de klachtenlijn of dit via de website van de gemeente
te melden. Theo van Viegen vertelt dat deze weg niet werkt. Deze opmerking
zullen wij doorgeven aan de gemeente. Actie Marleen
A-17: Hier is zoab gelegd, en dit heeft zeker een positief effect gehad op de
geluidshinder. Een bewoner vraagt of het verhoogde stuk van de snelweg
dat zeker 13 m boven het maaiveld ligt ook geholpen zou zijn met een
scherm. Paul Hokke vertelt dat er misschien nog sprake is van een flexibel
scherm dat geplaatst zou kunnen gaan worden als het in een andere
gemeente overbodig is geworden. Het plaatsen van bomen wordt genoemd
en is al eerder genoemd op de vorige openbare vergadering. Theo van
Viegen geeft aan dat hij zich hier al in heeft verdiept en dat hij wacht op een
uitnodiging van de dorpsraad. Actie Paul Hokke
Veilige fietsroutes: Tijdens de kernkontactdag is dit door de dorpsraad onder
de aandacht van het college gebracht. Pieterjan geeft aan dat we voortdurend
moeten blijven aandringen op het aanleggen van fietspaden langs de dijken.
Het zal lang duren, maar de aanhouder wint. Rene Teunissen vraagt zich af
of andere snelheidsbeperkende maatregelen zoals drempels zouden helpen.
Jan Michielse antwoordt hierop dat dit op de Oudendijk al een paar jaar
geleden is gebeurd, maar dat dit gepaard ging met een hoop trammelant en
niet echt iets heeft opgeleverd. Anton Dubbelman geeft aan dat er volgens
hem wel subsidies te verkrijgen zijn bij de EEG voor het aanleggen van
fietspaden.
Ontsluiting bouwstraat Vlinderbuurt: Pieterjan geeft aan dat het de wens is
van een aantal bewoners om een doorgang te krijgen voor fietsers en
wandelaars van de Dr. Poelstraat naar de bouwstraat. Hiertoe hebben wij een
verzoek ingediend bij de gemeente. Op de lange termijn zou het een
mogelijkheid zijn om de weg als nieuwe ontsluitingsweg voor het dorp te
gebruiken en er een definitieve weg van te maken. Rene Teunissen geeft aan
het hier niet mee eens te zijn. Hij is bang dat er dan veel verkeer met hoge
snelheid voor zijn huis langs zal rijden.
Dorpsplan: Marijke neemt de 16 hoofdpunten van het dorpsplan door en geeft
de stand van zaken op dit ogenblik aan.

3. Centrumplan:
Wim de Rijck van de gemeente Moerdijk is aanwezig en geeft een presentatie over het
centrumplan. Hij vertelt dat de bedoeling van de gemeente is om een brede school te
realiseren. Dit moet een gebouw zijn met meerdere functies zoals de school, kinderopvang,
peuterspeelzaal, het gemeenschapshuis, bibliotheek en andere zorgfuncties. De eerste
opgave was om te kijken of dit realiseerbaar was in de Timberwolfstraat waarbij de
nieuwbouw gekoppeld moest worden aan de bestaande Standaard. Dit stuitte op een aantal
bezwaren waaronder de verkeersveiligheid die in het geding zou komen. Verder was het
moeilijk om het nieuwe gebouw aan te sluiten aan de Standaard vanwege het hoogteverschil
met die gebouw. Een ander obstakel is het kruisgebouw dat nog niet verkregen is door de
gemeente. Daarom is er verder gekeken naar andere mogelijkheden. De architect is toen
met het idee gekomen om de nieuwbouw aan de achterzijde van de Standaard te koppelen.

Hierbij wordt dan een deel van het 1e voetbalveld gebruikt en komt de atletiekbaan te
vervallen. De gemeente is in overleg met beide sportverenigingen om hier een goede
oplossing voor te vinden. Het is niet de bedoeling om de atletiekvereniging te laten
verdwijnen doordat er straks geen atletiekbaan meer is. Hier moet een goede oplossing voor
worden gevonden.
Wim vertelt dat de gemeente geprobeerd heeft om een subsidie van 5 ton te verkrijgen van
het rijk. Deze wordt verstrekt voor projecten waar school en sport wordt gecombineerd.
Helaas was de gemeente hier te laat mee en was de subsidiepot al leeg.
De bedoeling is om op korte termijn te beginnen met de bouw van de school en vernieuwing
van de Standaard. Wim heeft goede hoop dat e.e.a. dan eind 2008 gerealiseerd is. Helaas
is het niet mogelijk om een versnelde procedure te starten omdat het bestemmingsplan op
deze locatie ouder is dan 20 jaar.
Na realisatie van de nieuwe school komt het oude schoolterrein vrij voor woningbouw. Dit is
een moeilijk perceel omdat het de vorm van een Z heeft. De architect heeft hier wel een
eerste tekening voor gemaakt, maar hierbij heeft hij geen rekening gehouden met de
bestaande bouw om het perceel heen. Bij eventuele definitieve plannen wordt hier natuurlijk
wel degelijk rekening mee gehouden.
Wat betreft de Standaard: hier wordt eerst nog over gesproken met de diverse verenigingen
en de dorpsraad en vervolgens komt er een definitief ontwerp.
Vanuit het publiek komen nog enkele vragen:
 Wordt de vraag van de dorpsraad om een totale visie voor het dorp gehonoreerd? Ja
dit gebeurt, maar de uitvoering van zaken gaat wel in fases. Wim geeft aan dat de
gemeente Standdaarbuiten als B-locatie voor recreatie heeft aangemerkt. Het is de
bedoeling om het gebruik van de Mark uit te nutten. Plannen hiervoor moeten nog
helemaal ontwikkeld worden in combinatie met particuliere initiatieven.
 Het realiseren van de brandweerkazerne lijkt veel meer tijd in beslag te nemen dan
de termijn die nu voor de school wordt genomen. Klopt dit dan wel? Wim antwoordt
dat de daadwerkelijke start van het project brandweerkazerne nog niet zo lang
geleden is gestart, dus dat het veel meer tijd heeft gekost lijkt maar zo.
 Waarom wordt de Standaard niet helemaal afgebroken en opnieuw gebouwd? Het
verbouwen van een locatie kost vaak nog meer geld dan de sloop en nieuwbouw?
Volgens Wim is dit niet het geval en is het voordeliger om de goede delen van de
Standaard zoals de grote zaal en de gymzaal gewoon te gebruiken.
 Wat gebeurt er met het geld dat voortkomt uit de ontwikkeling van het oude
schoolterrein? Dit geld komt terug in de gemeenschap en zal gebruikt worden voor
de verdere ontwikkelingen.
 Wat gebeurt er als de definitieve bouwtekeningen er zijn? Wim zegt dat de school en
de dorpsraad hiervan op de hoogte worden gesteld. Wanneer er een informatieavond
komt voor de bewoners is nog niet bekend.
 Waarom de sportvelden niet verplaatsen naar de buitenkant van het dorp en de
vrijgekomen grond gebruiken voor woningbouw? Volgens Wim is deze grond de
eerste jaren niet nodig voor woningbouw. Er zijn nog voldoende inbreidingslocaties.
Hiermee komt er een eind aan de presentatie. Goris bedankt Wim voor zijn komst.

4. Vragen van bewoners:
 Rene Teunissen wil weten of het mogelijk is om een weekmarkt te creëren met de
kraampjes die nu verspreid over de week in Standdaarbuiten staan. Het zou het
mooist zijn als deze kraampjes zoals Bakkerij het Stoepje verboden zouden zijn,
omdat het een negatieve invloed heeft op de verkoop bij Attent, maar als dit niet
mogelijk is volgens de wet, dan is het handiger om alles op 1 dag in de week te
hebben. Hierop volgt een discussie waarna wordt besloten dat de dorpsraad deze
vraag zal voorleggen aan de gemeente. Actie Marleen







Jac Naalden wil weten wat er gebeurt als de Markt opnieuw wordt ingedeeld. Hoe zit
het met de bevoorrading van de winkel? Dit is geen vraag waar de dorpsraad een
antwoord op kan geven. Dit moet Jac zelf bij de gemeente navragen. Voorlopig is de
herinrichting van de Markt op de lange baan geschoven.
Jac wil verder weten hoe het zit met Bakkerij het Stoepje dat zijn kraam heeft
verplaatst van de Markt naar de Sportstraat aan de zijkant van de Standaard. Hij
vraagt zich af of hier een vergunning voor is en vindt het een gevaarlijke situatie
doordat er een stroomkabel over de straat ligt. De dorpsraad zal deze vraag
doorgeven aan de gemeente. Actie Marleen
Een anonieme vraag: Het komt steeds vaker voor dat de kliko’s na lediging niet van
de straat worden gehaald. Kan de dorpsraad hier iets aan doen? Vanaf 1 januari
komt er binnen de gemeente Moerdijk een nieuw afvalbeleid. Hierin worden dit soort
zaken geregeld en er worden toezichters aangesteld (2 fte). Deze zouden mensen
hierop kunnen wijzen en eventueel bekeuren. Goris geeft aan dat een hoop van dit
soort zaken voor het grootste deel aan de inwoners zelf ligt. We moeten zelf onze
verantwoordelijkheid nemen en onze medebewoners hier ook op wijzen.

5. Einde vergadering:
Goris sluit de vergadering en roept mensen op om zich aan te melden als nieuw lid van de
dorpsraad.

