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Vergaderdata zijn onder voorbehoud, mocht 
u eens willen deelnemen meldt u dan aan via 

bovenstaand e-mailadres.

- Neem contact met ons op via mail: 
  dorpstafelzbh@gmail.com 
- Kom naar een vergadering 
- Lever uw agendapunt vooraf in via boven-
staand e-mailadres of luister eens mee
- Sluit aan bij een werkgroep waar uw  
interesse naar uitgaat

Hoe kunt u lid worden?



De dorpstafel komt regelmatig bijeen om te 
praten over alles wat er in het dorp speelt. Bij 
deze bijeenkomsten is altijd een gebiedscoör-
dinator (vanuit de gemeente), het Havenschap, 
Woonkwartier en iemand van Surplus aanwezig.  
 
Door deze bijeenkomsten zijn de lijntjes naar 
alle partijen die met het dorp verbonden zijn 
kort. Denk hierbij niet alleen aan bovenstaande 
partijen maar ook aan ondernemers, de politie 
en natuurlijk alle dorpsbewoners. Hierdoor is 
het makkelijker om samen doelgericht naar 
oplossingen toe te werken. Door de frequentie 
van de bijeenkomsten blijven items niet lang 
liggen en is er snel actie en een terugkoppeling 
mogelijk.  
 
Naast de algemene dorpstafel bestaat deze 
ook verschillende werkgroepen die zich bezig-
houden met specifiekere acties zoals zwerfvuil, 
(sluip)verkeer, 380kV en A16Windmolens. Deze 
werkgroepen komen geregeld buiten de  
bijeenkomsten samen. 
 
Door het plaatsnemen in de dorpstafel kunt u 
uw stem laten horen en aan uw eigen doelen te 
werken. Daarnaast draagt u bij aan de leefbaar-
heid in het dorp. Kom dus gerust eens langs op 
een van onze vergaderdata! 
 
(Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn zullen 
de vergaderingen online plaatsvinden)

Bereikte doelen

Plaatsing AEDs 
Door nauwe samenwerking met de gemeente en 
het havenbedrijf zijn er verschillende AEDs ge-

plaatst. Op deze manier zijn er over de  
gehele dorpskern verspreid dag en nacht  

AEDs beschikbaar.

Zwerfafval 
Het zwerfafval in en rond de kern wordt door 

een groep enthousiaste deelnemers opgeruimd. 
Het materiaal hiervoor wordt geleverd door de 
gemeente en de catering gefinancierd door de 
dorpstafel. Daarnaast support de dorpstafel het 

team bij het zoeken naar oplossingen om het 
zwerfafval terug te dringen zoals de banner  

vooraan het dorp.

Acties 2020/2021

In samenwerking met de dorpstafels van Moer-
dijk en Langeweg wordt er gewerkt aan een 
Lokale Energie Agenda waarin een deel van de 
windmolen opbrengsten ingezet worden binnen 
de zogenoemde windkernen. 

Het sluipverkeer in de kern en het buitenge-
bied heeft onze constante aandacht. Om  
actief de oplossingsgerichte mogelijkheden 
te onderzoeken zijn we met verkeersspecia-
listen, handhaving, politie en de wethouder 
in contact. 

Meedenken over het 
herinrichten van openbare 
speeltuinen en het realise-
ren van een nieuwe plek 
hiervoor.

Herinchting Olavstraat 
Om de veiligheid van de schoolkinderen te 

bevorderen is op initatief van de dorpstafel de 
Olavstraat heringericht. Dit in samenspraak met 

omwonenden, de basisschool, kinderopvang  
en de gemeente. 

Mede door de inzet van de dorpstafel wordt 
er een omheinde hondenuitlaatplaats gerea-
liseerd.

Het multifunctionele gebouw heeft onze grote 
aandacht, we worden periodiek bijgepraat en 
monitoren dit scherp omdat dit van groots be-
lang is voor de sociale leefbaarheid in het dorp.

De dorpstafel monitort woningbouwprojec-
ten zodat er voldoende nieuwbouw dan wel 
renovatie komt. We zijn hierover geregeld met 
Woonkwartier en de wethouder in overleg. 

Hier kan ook uw doelstelling tussen komen te staan.  
Er worden doorlopend nieuwe gebiedsplannen  
opgesteld in samenspraak met de gemeente en  

diverse andere partijen.

De dorpstafel


