Verslag openbare vergadering dorpsraad Standdaarbuiten van 2 april 2008
Woensdag 2 april hield de dorpsraad Standdaarbuiten haar halfjaarlijkse openbare vergadering in de
Standaard. Helaas was de opkomst dit keer een stuk lager dan andere jaren. En dat terwijl er toch een
bijzonder punt op de agenda stond, namelijk de visie van de dorpsraad over de toekomst van
Standdaarbuiten voor de komende 20 jaar. Gelukkig waren er toch 11 mensen die de moeite hadden
genomen om naar de bijeenkomst te komen.
De vergadering werd geopend door de voorzitter Pieterjan Aarden die iedereen welkom heette. Jan
Michielse vertelde vervolgens e.e.a. over de vernieuwde website en liet aan de hand van een
PowerPoint presentatie zien wat de mogelijkheden zijn. Via de website wil de dorpsraad mensen
informeren over de projecten waar zij mee bezig is. Ook kan men hier het actuele nieuws over
Standdaarbuiten terugvinden. Verder is er onder andere een pagina beschikbaar voor verenigingen
die geen eigen website hebben. Zij kunnen deze pagina gebruiken om hun nieuws en activiteiten
onder de aandacht te brengen. Het belangrijkste onderwerp van de website is echter het forum. Hier
kunnen inwoners van Standdaarbuiten hun mening geven over actuele zaken die spelen in het dorp.
De dorpsraad roept mensen hierbij dan ook op om lid te worden van het forum en actief deel te nemen
aan de discussies die er gestart worden.
Het adres van de website is: www.dorpsraadstanddaarbuiten.nl
Het tweede onderwerp van de avond, de gebiedsvisie over Standdaarbuiten voor de periode 20102030 werd uit de doeken gedaan door Paul Hilkhuijsen. Toen de dorpsraad hoorde dat de gemeente
bezig was met het opstellen van een visie voor Standdaarbuiten leek het haar een goed plan om
zichzelf ook met die onderwerp bezig te houden en ideeën aan te dragen.
Bij het maken van de visie heeft de dorpsraad met een aantal punten rekening gehouden:
1. Welke mogelijkheden zijn er voor woningbouw binnen de geluidsbegrenzingen en
Hinderwetzones, zodat het dorp verder kan groeien?
2. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de bestaande voorzieningen aanwezig blijven?
3. Is het mogelijk de recreatieve functie van het dorp uit te breiden?
4. Hoe kan de overlast van de A 17 (geluidshinder en fijnstof) beperkt worden?
Voor deze onderwerpen heeft de dorpsraad een oplossing bedacht. Voor wat betreft woningbouw
denkt men onder andere aan het uitplaatsen van de sportvelden naar een locatie achter de
Vlinderbuurt. Om recreatiemogelijkheden te vergroten zou het havengebied uitgebreid kunnen worden
en een fietsbrug over de Mark gebouwd. Om geluidshinder en fijnstof tegen te gaan kan het
standdaarbuitense bos verder langs de A 17 uitgebreid worden. De visie van de dorpsraad vertoont
volgens Paul Hilkhuijsen veel overeenkomsten met de visie die door de gemeente is ontwikkeld. Wat
de gemeente op den duur met de sportvelden wil is echter nog niet duidelijk. Wilt u meer weten over
de visie van de dorpsraad, kijk dan onder het kopje dorpsraad bij de projecten.
Marijke Duijvesteijn vertelde hoe het staat met de speelvoorziening in de Vlinderbuurt. Op een dia was
te zien welke speeltoestellen er geplaatst worden. De voorbereidingen zijn in volle gang. De toestellen
zijn besteld. Er moet nog het nodige grondwerk worden verzet. Er is een kleine kans dat de gemeente
ook hierbij zal helpen. Mocht dit niet lukken dan zullen een aantal bereidwillige omwonenden worden
ingeschakeld om te helpen bij het uitgraven, draineren en gereed maken van de ondergrond. Het is de
bedoeling om alles eind mei klaar te hebben, zodat de burgemeester de feestelijke opening nog kan
verrichten.
Tot slot van de vergadering werden nog enkele vragen van de aanwezigen beantwoord.
Een vraag was of de dorpsraad op de hoogte is van de uitvoering van het dorpsplan. De dorpsraad
houdt zich hier zeker actief mee bezig. Binnenkort is er weer overleg met de gemeente. Een aantal
punten uit het dorpsplan heeft nadrukkelijk de aandacht. Een daarvan is de verlichting van de
Markweg, vanaf de Oudendijk tot aan de brug over de Mark. Dit punt uit het dorpsplan is, ondanks
herhaalde verzoeken, nog steeds niet uitgevoerd. De dorpsraad zal hier op blijven aandringen. Vraag
aan de bewoners is om belangrijke punten uit het dorpsplan bij de dorpsraad onder de aandacht te
brengen. Dan zal zij ook hieraan aandacht besteden.
Na het vragenrondje werd de vergadering om 21.30 uur door Pieterjan afgesloten en kon men nog
even napraten onder het genot van een drankje.

