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Overleg: Dorpstafel Standdaarbuiten  
Locatie: De Standaert  
Datum: 21 januari 2020 

Tijd: 19:30 - 22:00 uur 
Voorzitter: Peter Dingenouts 
Aanwezigen:   31 aanwezigen

 
 

1. Welkom en vaststellen agenda 
- De voorzitter heet een ieder van harte welkom.  
- Tino de Jong herstelt van een oogoperatie en Luc Willems vervangt hem vanavond 
- Bericht van verhindering is ontvangen van Adrie Kuijstermans, Johan Damen (wijkagent), Jeroen 

Eikelenboom (BOA), Inge Koster en Coen Tolenaars  
 

 
2. Verslag vorige vergadering (22 oktober 2019)  

- Tekstueel/inhoudelijk 
- Rob Zoon complimenteert het team dat de kerstboomverbranding tot een succes heeft 
gemaakt. 
- maakt een opmerking over het verslag agendapunt 8 Plannen van Krimpen: agenda punt 8 
onvolledig weergegeven. De herhaling van de vraag waarom het beleid niet een op een is 
overgenomen van provinciale staten was. Omdat we het niet eens zijn met de uitleg dat dit 
daadwerkelijk het geval is. 
  

- Actielijst: 
 

 
Nr Actiepunt Wie 

20180220-04 

Agenderen ‘dorpsavond Standdaarbuiten 
Wordt gepland 1

e
 kwartaal 2020, afstemmen met 

diverse activiteiten / agenda’s 
Bestuur DT / Tino de 
Jong    

20180828-07 

Updates situatie De Wieken: verkeersbord staat 
verkeerd, drainage wordt aangelegd, jeu de boul baan 
afmeting klopt niet, Er staat een boom ter hoogte van 
Wieken 100. Is in slechte conditie. Wordt die 
weggehaald ? 
 

Allen 
Tino de Jong neemt 
de vragen op met 
Bert Voeten en 
koppelt terug richting 
de dorpstafel    

20190129-05 
Ontwerp doortrekking pad Molendijk-Molenstraat 
heroverwegen in werkgroep. Harry de Rond 

  Komt aan de orde bij Thema Verkeer en Veiligheid  

20190129-13 

Aanmelden bij Hans Klijn voor overname actie 
opfleuren kern: Indien dit niet gebeurd, zullen we 
moeten beslissen of alles dan weggaat of anders kan 
worden ingezet Allen 

20190625-01 

Inzicht financiële situatie vereniging dorpstafel 
Toelichting Coen Tolenaars 
Kernbudget is € 5.000,- In de begroting is rekening 
gehouden met bijeenkomst ieder kwartaal, en 4 keer 
bijeenkomsten van de werkgroepen, daarnaast kosten 
voor website, communicatie, kantoorbenodigdheden, 
aanschaf printer en computer. Uiteindelijk negatief 
resultaat van € 800,-. 

 
 
Coen Tolenaars 



Nu nog dekking omdat er bijdrage is vanuit dorpsraad. 
Volgende keer komt actueel overzicht terug aan de 
tafel.   

20190625-04 

Visie dorp op toekomst speelplekken Standdaarbuiten 
Harry de Rond geeft aan dat de werkgroepleden nog 
geen gelegenheid hebben gehad om hierover van 
gedachte te wisselen. Komt volgende keer terug. 

Tino de Jong, Joyce 
Staneke & Harry de 
Rond 

20190625-07 
Toelichting over ONS Moerdijk 
Komt volgende keer terug op de agenda. Dewi van Oers 

20190625-08 

Agenderen verkeerssituatie Oudendijk in werkgroep 
verkeer 
Komt aan de orde bij thema Verkeer en Veiligheid Harry de Rond 

20190625-09 
Verkeersmaatregelen in Stdb: licht Harry in 
Komt aan de orde bij thema Verkeer en Veiligheid Tino de Jong 

20190625-10 

Overzicht reconstructiewerkzaamheden de komende 
jaren in Standdaarbuiten, kan pas komend jaar 
geleverd worden na inventarisatie Tino de Jong 

   

20191022-01  Communicatie (-middelen / structuur) dorpstafel 
Joyce Staneke & 
Tino de Jong 

2020121-01  Zonnepark nadere toelichting en beleid gemeente Tino de Jong 

2020121-02  Beheer markt\kerk Tino de Jong 

2020121-03  Herstel tegelwerk agv aanleg glasvezel Tino de Jong 

2020121-04 
 Legen van de afvallen bakken en de restafval 
ondergrondse containers frequentie Tino de Jong 

2020121-05 Gebiedsplannen invulling vanuit dorpsgenoten Allen 

2020121-06 
Opruimactie dorp, men wil wel deelnemen, wie wil de 
werkgroep leiden? Allen 

 
 
 
 
 
3. Mededelingen 

- Voorzittersvergadering: Rob Zoon geeft korte toelichting op deze bijeenkomst van 14 
november 2019. Hier zijn 2 onderwerpen besproken: de bijeenkomst van alle 
tafeldeelnemers op 10 maart aanstaande (iedereen is welkom) en daarnaast de actualisatie 
van de gebiedsplannen. Actiepunt: Nadenken wat wij als dorp de komende jaren in de 
gebiedsplannen willen zetten.  

- Gebruik Mett: Joyce wijst erop, dat Mett niet echt gebruiksvriendelijk is door oa 
 inlogverplichting. De wens is e-mailen, maar de e-mailadressen zijn niet bekend bij de 
dorpstafel zelf. Verder kan wel de dorpstafel website (standdaarbuiten.org) de Facebook 
pagina van de dorpstafel gebruikt worden. 

- Certificaten carnaval:  confetti blijft nog maandenlang in de tuinen achter en veroorzaakt 
 zo veel overlast. Conclusie, biologisch afbreekbaar. De documenten zijn te vinden op 
Mett. Opruimen na carnaval is wel een optie om de overlast te beperken.   
Overigens zijn er verder klachten over de frequentie van het legen van de afvalbakken en 
bovendien worden afvalbakken gebruikt als afvalcontainer (actie). 

-  
-  

 
4. Van Krimpen bijeenkomst 
Van Krimpen heeft een informatiebijeenkomst gehouden voor de direct omwonenden. Daar zijn twee 
plannen gepresenteerd.  

- plan 1 dat ze het liefst willen hebben en mogelijk de beste oplossing, maar afgekeurd op basis 
van de huidige eisen 

- plan 2 zou gebouwd mogen worden 
Er komt een tweede bijeenkomst waarbij er fysiek een beeld wordt gemaakt hoe de plannen zounden 
uitpakken. 

 



5.  Werkgroep Verkeer 
Harry de Rond geeft een korte toelichting. Er staat matrixbord om de snelheid te monitoren. De weg is niet 
berekend op zwaar verkeer. In feite is de snelheid alleen maar toegenomen. Zelfs een piek van 125 km/u. 
Matrixbord wordt binnenkort weer weggehaald en de reden hiervan is onbekend. Wegdek is slecht en toch 
is de oude kreekdijk nu eerder in het onderhoud meegenomen. Waar zit het verschil? Ook de Oude 
Kerkstraat en de Timberwolfstraat wordt te hard gereden. 
De enquête over voetpad  loopt nog. Wellicht ook nog andere bewoners toevoegen om een nog breder 
beeld te verkrijgen. Er komt ook nog een tweede fase enquête voor het hele dorp. Deze mag in overleg 
met Tim ook bij de Spar worden neergelegd. Er zijn vrijwilligers om hierbij te helpen. Op basis van de 
uitslag kan collegegeld vragen aan de raad voor de uitvoering van het voetpad. 
 
   
6.      Speelplekken Standdaarbuiten 

 Overzicht van de speelplekken wordt toegelicht door Joyce. Zie bijlage bij dit verslag. Het is de 
bedoeling dat er in de loop van 2020 twee inspraakbijeenkomsten worden gehouden. Samen met de 
bewoners (jong en oud) wordt bekeken waar speelplekken gewenst zijn en voor welke leeftijdscategorie 
deze ingericht worden. Ook wordt daarbij gesproken over de speelfuncties per speelplek. De basisschool 
en de dorpstafel worden bij  dit proces betrokken. 
 De gecontracteerde speeltoestelleveranciers maken uiteindelijk een ontwerp dat voor een 
 laatste reactiemogelijkheid op de website geplaatst wordt. In 2021 zullen de speelplekken 
 gerealiseerd worden. Het speelruimteplan is de basis voor de realisatie van speelplekken in 
 de gemeente Moerdijk.  
 
 
 7. Uitleg plannen speelruimte basisschool Aventurijn 
De directeur van de school geeft een toelichting op het vergroeningsplan van het schoolplein. Klassen 
gingen niet meer naar buiten door gebrek aan schaduw. Er is een schets opgesteld met een (globale) 
kostenraming. Hier zitten een bijvoorbeeld in een buitenpodium, een voetbalveldje, appelbomen en een 
tipitent van takken. Een deel van de kosten kan zo worden opgevangen, echter hebben ze een 
begrotingstekort. Via inzet van vrijwilligers en andere mogelijkheden wordt gekeken om dit toch te 
realiseren. Vrijwilligers kunnen zich hiervoor melden alsook mensen/bedrijven die graag geschikte 
materialen willen doneren.. Er volgen later dit jaar meer concrete hulpvragen van de school. 
   
8.  Uitleg door Jan Jaap Wesselink over zonnepark 
 De heer Jan Jaap Wesselink van Over Morgen uit Amersfoort verzorgt een korte presentatie. 
 Is bij het verslag gevoegd. De tafel voelt zich enigszins overvallen door dit initiatief voor 
 zonnepanelen op de gronden van pachter de heer Maris. De vraag is of Standdaarbuiten een 
 dergelijke voorziening wel wil. De heer Wesselink wijst erop, dat voor een succesvolle aanpak 
 3 belangrijke voorwaarden zijn: opbrengst, draagvlak en landschap. Er is overleg geweest 
 met de gemeente over dit initiatief en binnenkort is hierover ook nog een gesprek met 
 Energiek Moerdijk. De gemeente heeft nog geen scherp beleid maar ziet dit initiatief in  beginsel 
wel als positief. Het buitengebied is voorlopig voor dergelijke voorzieningen op slot  gezet en deze 
 locatie dicht tegen het dorp biedt meer kansen. De tafel geeft aan, dat het nu  even te snel 
gaat. Eventueel kan dit onderwerp de volgende bijeenkomst opnieuw aan de  orde komen liefst met de 
gemeente erbij, zodat het gemeentelijk beleid  hierbij duidelijk kan worden  gemaakt.  
 
9.  Wieken renovatie en tijdpad 
 Door de enorme regenval zijn de werkzaamheden vertraagd. De uitvoering is daarom tijdelijk 
 stilgelegd. Het is de bedoeling om het park en de speelplek, evenals de beplantingen langs 
 de Molendijk en de hofjes van De Wieken, zo snel mogelijk af te werken. De aannemer zal 
 binnenkort de bewoners schriftelijk over de voortgang informeren. Er staat nu ook een 
verkeersbord verkeert waardoor men niet weet waar de doodlopende straat is. Extra paaltjes zou ook 
kunnen helpen. 
 Klachten over de situatie langs de knotwilgen tot aan de Molenstraat wat rommelig oogt  worden 
doorgegeven. 
 
10.  Bijzonderheden per werkgroep 
  

Thema Verkeer en Veiligheid Besproken als agenda punt 
 
Thema Behouden van de kerk en levendigheid van de Markt 



Adrie Kuistermans  is afwezig en doet via de voorzitter Peter -  de oproep om de omgeving van de kerk te 
koesteren met carnaval. Hij heeft dit ook gemeld bij de carnavalsstichting. Daarnaast geeft de tafel een  
compliment voor de kwaliteit van het gebied rond de kerk. Komt volgende keer opnieuw ter tafel.  
Verder kan de visboer  zijn standplaats vaak niet innemen op dinsdag rond 9.00 uur en staat daardoor 
later klaar dan gewenst.een oproep aan iedereen om niet te parkeren op de betreffende plaats. Dit is al 
gemeld bij BOA die hierop actie zal ondernemen. 
 
Thema Kwaliteit openbare ruimte 
Carnaval: snippers. In theorie biologisch afbreekbaar. Zwerfafval: na de carnaval. Actie voor een 
schoonmaakactie zoals die ook al in andere dorpen plaats 
Markt is mooi opgeknapt, maar beheer laat soms te wensen over (paaltjes bij kerk kapot gereden, deksel 
put kerstboom ontbreekt, veel groenaanslag op schaduwplekken trottoir) 

 
Thema Behouden van voorzieningen in Standdaarbuiten 
Komt volgende keer opnieuw ter tafel. 

  
Thema Sociale verbindingen 
Komt volgende keer opnieuw ter tafel. 
 
 
11. Verkiezing volgende dagvoorzitter 
Op verzoek van de tafel verklaart Peter Dingenouts zich bereid om ook de volgende keer weer als 
voorzitter te fungeren. 
 
12.   Rondvraag  
Een korte snelle rondvraag:  

a. Aanleg glasvezel prima; herstelwerk tegelwerk slecht; wie is hiervoor verantwoordelijk? 
b. Tunneltjes: veel afval en graffiti. Is eigendom van Rijkswaterstaat dus geen 

verantwoordelijkheid van de gemeente 
c. Picknicktafel in bos: vergt herstel. is verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer 
d. Opruimen zwerfafval op landelijke schoonmaakdag wordt wel al gedaan door de Oude 

Dijk 
e. Geluidsschermen langs de snelweg: is enkele jaren uitgesteld door Rijkswaterstaat 
f. Overlast vuurwerk: afschaffen of gezamenlijk. Wacht op landelijke besluitvorming 
g. Klachtenafhandeling verlichting: duurt 5 weken lang mede als gevolg van nieuwe 

aannemer; hierover loopt al overleg gemeente-aannemer. Blijven melden! 
 
13.  Volgende data 
 Genoteerd staan 19 mei, 22 september en 24 november 2020 
 
14.  Sluiting 
De voorzitter sluit de bijeenkomst om 21.45 uur 


