
 

AGENDA 
  

  
1. Vaststellen agenda 
  
2. Verslag vorige vergadering ( 21 januari 2020) 

- Tekstueel/inhoudelijk 
- Actielijst 
 

Nr Actiepunt Wie 

20180220-04 

Agenderen ‘dorpsavond Standdaarbuiten 
Wordt gepland 1e kwartaal 2020, afstemmen met diverse activiteiten / 
agenda’s Bestuur DT / Tino de Jo     

20180828-07 

Planning uitvoering de Wieken monitoren 
In de uitvoering zijn wat onjuistheden geconstateerd. Een wal die anders is 
ingericht. Voetpad die anders is vormgegeven. Worden aangepast conform 
bestek. Uitvoering van afhankelijk van weeromstandigheden. Op 15 
november wordt het groen bij de hofjes geplaatst. Aan de Molendijk 
worden bestaande bomen weggehaald en knotwilgen geplaatst. Daarbij 
ook inzaaien van kruidenmengsel. 
Vragen van tafelaars: er zijn bosjes bij de Wieken weggehaald. Hoe zit dit. 
Jeu de Boule baan zou niet aan de maat voldoen. Klopt dit ? Er staat een 
boom ter hoogte van Wieken 100. Is in slechte conditie.. Wordt die 
weggehaald ? Communicatie over uitvoering wordt  nog steeds als 
onvoldoende ervaren.  
Algemeen: het gaat er wel mooi uitzien! 

Allen 
Tino de Jong neemt de 
vragen op met Bert Voe  
en koppelt terug richtin   
dorpstafel    

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

  Komt aan de orde bij Thema Verkeer en Veiligheid  

20190129-06 

Bestuurlijke afweging over uitvoeringskosten indien ontwerp akkoord 
Hoort bij uitwerking van actiepunt 20190129-05. Vervalt als apart 
actiepunt. Opvolger Ad Boonman 

20190129-13 Aanmelden bij Hans Klijn voor overname actie opfleuren kern 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,-. 
Nu nog dekking omdat er bijdrage is vanuit dorpsraad. Volgende keer komt 
actueel overzicht terug aan de tafel.   

 
 
Coen Tolenaars 

20190625-02 
Nagaan opvolger Ad Boonman in werkgroep verkeer 
Opvolgster is Diana Kaasenbrood. Actiepunt kan van de lijst Tino de Jong 

20190625-03 Bestuurder trekker Van Krimpen vermanen tot rustig rijden Ruud van 

 
De betrokken bestuurder is aangesproken. Wordt door bedrijfsvoerder bij 
Van Krimpen op gecontroleerd. Actiepunt kan van de lijst. Buggenum 

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 Sta  
& Harry de Rond 

20190625-05 

Inzicht in (on)mogelijkheden afsluitbaarheid vrachtwagenparkeerplaats 
Op dit moment wordt de situatie gedoogd. Gemeente is samen met andere 
gemeenten in de regio bezig met onderzoeken voor een geschikt terrein 
voor vrachtwagenparkeren. Gemeente ontmoedigd, gaat geen 
voorzieningen treffen, maar niet handhavend optreden vanwege ontbreken 
van een korte termijnoplossing. Wordt wel in de gaten gehouden. 
Misstanden zeker melden bij de gemeente. 

Tino de Jong & Jeroen 
Eikelenboom 

20190625-06 
Toelichting groenbeheer gemeente arrangeren 
Staat op de agenda. Actiepunt kan van de lijst. Tino de Jong 

20190625-07 
Toelichting over ONS Moerdijk 
Komt terug op de agenda wanneer dit mogelijk is 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 

Overleg: Dorpstafel Standdaarbuiten 
Locatie: De Standaert 
Datum: 22 september 2020 
Tijd: 19:30 - 22:00 uur 
Voorzitter:  

 



 

AGENDA 

20190625-10 
Overzicht reconstructiewerkzaamheden de komende jaren in 
Standdaarbuiten Tino de Jong 

 

Overzicht kan nu nog niet verstrekt worden. Diana Kaasenbrood is de 
nieuwe wegenbeheerder. Zij is bezig met een grootscheepse inventarisatie. 
De grootste knelpunten worden eerst in beeld gebracht: dit blijken de 
bruggen te zijn. Daarna worden wegen op aspect veiligheid bekeken. 
Verwachting is dat het eind 2e kwartaal 2020 is afgerond, Dan duidelijkheid 
over de opgave, de aanpak en welke zaken er o.a. in Standdaarbuiten 
aangepakt gaan worden.  
Wethouder Jack van Dorst merkt aanvullend op dat dit ook voorgelegd 
wordt aan de raad met kredietstelling. Die zullen akkoord moeten gaan 
voor de verdere aanpak.  

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 

 

3. Mededelingen Bestuur 
 

4. Binnengekomen stukken 
 

5. Thema Verkeer:  
- onderzoek aanleg voetpaden Molenstraat/Molendijk 
- verkeerssituaties Oudendijk e.o. 

 
6. Thema kwaliteit openbare ruimte:  

- Tiny Forest (Hans van Merrienboer) 
- Beheer en onderhoud openbaar groen; 
- Herinrichting De Wieken 
(toelichting vanuit firma Bras/BTL) 
 

7. Initiatief ontwikkeling Energiestransitie; 
- Aanwezig Sander Eland, adviseur gemeente 

 
8. Vervolg plannen Van Krimpen 

 
9. Thema Sociale verbindingen  

 
10. Doorontwikkeling communicatieplatform Mett 

 
11. Sluiting 

 


