Dorpsraad ‘s Gravenmoer
Notulen vergadering 24 november 2016 (vergadernr. 09 2016)
Aanwezig: Paul van den Heuvel (voorzitter), Jos van den Brekel, Kristiaan van Riel,
Ellen de Man- Lapidoth, Bert Faro, David Kunst, Jeske Franken, Remco Bos, Ton
Holtkamp en Bea Wolters.
Gast
: de heer B. Lambooij
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigingen in de agenda.
1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Notulen vergadering 18 oktober 2016
4.
De heer Bernard Lambooij, hoogspanningsmasten
5.
Ingekomen stukken en verzonden stukken
6.
Update verkeersgroep door Ellen
7.
Voortgang IKC
8.
Terugkoppeling bijeenkomst “samen werken aan een schone wijk”
9.
Dorpsblad Bint / groepsfoto
10. Hondenlosloopgebied
11. Stand financiën
12. Evenementen in ’s Gravenmoer (wie gaat waar heen)
13. Persberichten
14. Rondvraag
15. Datum volgende vergadering
16. Sluiting

3. Notulen en actiepunten vergadering 18 oktober 2016
Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goed gekeurd en ondertekend.
Actiepunten:
 Projecten voor subsidie 2018 kunnen worden aangemeld
 Openbare vergadering van de Dorpsraad in maart / april 2017. Over het concept
wordt gebrainstormd. Gedacht wordt aan een presentatie van aandachtsvelden en
activiteiten van en door de Dorpsraad met aansluitend, onder genot van een
drankje, ruimte voor individuele gesprekken Eventueel kan in Bint een
vooraankondiging worden geplaatst.
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3. Vervolg notulen 18 oktober 2016 en actiepunten
 Verenigingen zullen worden gepolst of er belangstelling is om samen met de
Dorpsraad een evenement te organiseren. Gedacht wordt aan een
Nieuwjaarsreceptie of een Oudejaarsborrel/oliebollenparty op oudejaarsdag zoals de
gemeente Dongen de laatste jaren met succes heeft ingesteld.
 Opslagruimte voor verenigingen: er zijn plannen in ontwikkeling voor een
gemeentehal in Dongen met opslagruimte voor verenigingen. Daarnaast kan
opnieuw worden onderzocht of het plaatsen van opslagcontainers op de voormalige
gemeentewerf een optie is. Een andere optie is ruimtes in een nieuw te ontwikkelen
kindcentrum.
 Tennis clinic voor de leden van de Dorpsraad bij TC de Wiel was een groot succes.

4. Toelichting hoogspanningsmasten door de heer Bernard Lambooij
De heer Lambooij, medewerker gemeente Dongen, heeft het dossier “zuid-west 380kV”
onder zijn hoede genomen en informeert de Dorpsraad uitgebreid over de voortgang van de
besluitvorming met betrekking tot de nieuw aan te leggen 380KV hoogspanningsverbinding
tussen Borssele en Tilburg.
Vanaf 2008 zijn er plannen voor het aanleggen van deze nieuwe verbinding welke onder
meer nodig is om in de toekomst voldoende capaciteit te bieden voor elektriciteitstransport.
In eerste instantie werd gekozen voor de noordelijke variant welke ook de ’s Gravenmoerse
polder raakt en deels naast de bestaande masten zou worden geplaatst. Echter in 2014
kreeg de zuidelijke variant de voorkeur van de minister daar dit een goedkoper alternatief is.
Gemeentes die aan dit zuidelijke traject grenzen zijn in verweer gekomen. Dongen maakt
zich sterk voor de zuidelijke variant en heeft zich, samen met andere betrokken gemeenten
uit Hart van Brabant, aangesloten bij het samenwerkingsverband West-Brabant. Vanuit dit
samenwerkingsverband wordt bij ministeries en Tennet aangedrongen op een zorgvuldige
en open communicatie naar alle betrokkenen in de vorm van informatiebijeenkomsten.
Binnen het samenwerkingsverband trekt Dongen voornamelijk op met de gemeente Loon op
Zand, waarvan de dorpen Kaatsheuvel en De Moer eventueel in het gebied van de
toekomstige 380kV-hoogspanningsverbinding liggen.
Na de zomervakantie van 2017 zullen alle tracés worden beoordeeld en zal een besluit
worden genomen over een voorgenomen voorkeursalternatief. Aspecten zoals geld en
milieu spelen hierbij een belangrijke rol.
De 150 KV-hoogspanningslijn bij De Beljaart komt te vervallen.
De Dorpsraad ondersteunt de gemeente Dongen waar mogelijk in het sterk maken voor de
zuidelijke variant en blijft derhalve graag met de gemeente over dit onderwerp in gesprek.
De voorzitter dankt de heer Lambooij voor zijn uitgebreide toelichting.
In Bint zal een artikel over de hoogspanningsmasten worden geplaatst met verwijzing naar
de website: “zuid-west 380kv.nl. De heer Lambooij wordt gevraagd hiervoor kopij aan te
leveren.
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5. Ingekomen stukken en verzonden stukken
 Trapveldje: de gemeente is geen voorstander van een apart trapveldje. Bij ONI mag
worden gevoetbald zolang de poort open is. Deze optie zal in Bint worden genoemd.
 Glossy Dongen: de voorzitter heeft een interview over de Dorpsraad afgegeven voor
een artikel over “kleine kernen” in het magazine “Glossy Dongen” welke in december
van dit jaar uitkomt.
 Uitnodiging presentatie onderzoekresultaten door bureau “Groen Licht” op 12
december aanstaande. Een groot deel van de Dorpsraad zal hierbij aanwezig zijn.
 Uitnodiging door de gemeente presentatie “Bomen beleidsplan” op 12 december
aanstaande. De Dorpsraad zal vertegenwoordigd zijn en tevens de Heemkundekring
uitnodigen.
 E-mail van de gebroeders Jansen met het verzoek bij de Dorpsraadvergadering
aanwezig te zijn om in gesprek te komen over de verkeersoverlast in ’s Gravenmoer.
De heer Jansen zal voor de vergadering op 13 december aanstaande worden
uitgenodigd.

6. Update verkeersgroep
Op 3 december jl. hebben de leden van de verkeersgroep ingesproken bij de openbare
begrotingsvergadering van de gemeenteraad. Voor 2017 is door de gemeente 30.000 euro
begroot voor de aanpak van de verkeersoverlast in ’s Gravenmoer. Al heeft de
verkeersgroep een budgetaanvraag ingediend van 60.000 euro om uiteindelijk in 2018 een
goede start te kunnen maken met het structureel aanpakken van de verkeersoverlast, toch is
de verkeersgroep in eerste instantie tevreden met het toegewezen bedrag en daarnaast de
toezegging van de wethouder dat zal worden gekeken of er elders nog een bedrag vrij
gemaakt kan worden indien het kostenplaatje voor het ontwikkelen van een goed en
gedegen verkeersplan hoger uit gaat vallen.
De verkeersgroep zal een artikel voor het dorpsblad Bint, welke in december uitkomt,
aanleveren.

7. Voortgang IKC
Geen nieuwe ontwikkelingen.

8. Terugkoppeling “samen werken aan een schone wijk”
Enkele wijken in Dongen zijn zeer actief in het schoon houden van hun wijk. Dit alles gebeurt
door vrijwilligers. De gemeente faciliteert in het leveren van schoonmaakmaterialen, het
ophalen van het afval, maar kan ook een tegenprestatie bieden in ruil voor de inzet van de
bewoners/verenigingen. In ’s Gravenmoer is zwerfafval geen groot probleem, maar wellicht
kan een gezamenlijke inzet van vrijwilligers in het dorp leiden tot een nòg schoner ’s
Gravenmoer. De Dorpsraad zal de ontwikkelingen van het initiatief tot het samen zorgen
voor schone wijken in Dongen ( en eventueel op termijn in ’s Gravenmoer)blijven volgen en
hier in een later stadium in het dorpsblad Bint aandacht aan besteden.
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9. Dorpsblad Bint/ groepsfoto Dorpsraad
De sponsering voor het dorpsblad Bint voor 2017 is grotendeels deel rond en het blad zal
volgend jaar 4 maal worden uitgegeven. Een enkele sponsor is nog gewenst. Inmiddels is ook
een Facebookpagina gelanceerd en is een eigen website van het dorpsblad in ontwikkeling.
Een groepsfoto van de Dorpsraad wordt ingepland in het voorjaar van 2017 en zal te samen
met een artikel over de Dorpsraad in de editie van april worden opgenomen. Het dorpsblad
is geen uitgave van de Dorpsraad, maar staat op zichzelf.

10. Hondenlosloopgebied
Momenteel is het gedeelte in het Bieslant nabij de Lange Veertel losloopgebied voor
honden. De gemeenteraad beraadt zich over de vraag om het losloopgebied uit te breiden
over het gehele Bieslant tussen de Wielstraat en de Waspikseweg. Uiteraard blijft te allen
tijde een opruimplicht van de uitwerpselen van de hond(en).

11. Financiën
Geen bijzonderheden.

12. Evenementen
 25/11 jaarvergadering buurtpreventie: helaas zijn de leden van de Dorpsraad
verhinderd.
 12/12 presentatie onderzoekresultaten bureau “Groen Licht”: de Dorpsraad zal met
een aantal leden aanwezig zijn.
 12/12 uitnodiging presentatie bomenbeleidsplan Dongen: de Dorpsraad zal
vertegenwoordigd zijn en tevens de Heemkundekring vragen mee te gaan naar de
presentatie.

13. Persberichten
Geen nieuwe persberichten.

14. Rondvraag
 In verband met de aanstaande verhuizing van de secretaris is de Dorpsraad op zoek
naar een nieuwe secretaris. De voorzitter buigt zich over dit vraagstuk.
 Enkele leden van de Dorpsraad zijn naar de inspiratieavond “Verrassend Dongen”
geweest. Veel verschillende partijen waren aanwezig zoals o.a. de Heemkundekring,
enkele wijkraden en een gids uit Dongen/’s Gravenmoer. Een groot aantal
interessante ideeën werd gelanceerd; zo ook het eerder aangedragen gedichten pad.
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Vervolg rondvraag


De Wilhelminastraat is bij de brug gedurende 3 weken afgesloten. Dit in verband met een
nieuwe ommanteling van de bestaande pijpleiding. Betrokken bewoners zijn hierover in
september geïnformeerd.



Gevraagd wordt wanneer slecht functionerende lantaarnpalen worden vervangen. Eerder dit
jaar heeft de gemeente toegezegd inzichtelijk te maken welke palen vervangen moeten
worden en wat voor palen hiervoor terug komen. De Dorpsraad heeft de gemeente gevraagd
rekening te houden met het dorpse karakter bij vervanging van de conventionele verlichting
door led verlichting. De heer Spiering zal hierover worden benaderd door de Dorpsraad.



De voorzitter gaat zich buigen over het vergaderschema 2017.

19. Datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal worden gehouden op dinsdag 13 december, 20.00 uur in de Geubel.

20. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

