STICHTING STADSRAAD ZEVENBERGEN
Jaaroverzicht 2016
Samenstelling Stadsraad:
Per 1 januari 2016

Per 31 december 2016

functie

Marlene Godschalk
Jacqueline van Herk
Peter Numan
Rinus van Eck
Tom Schneijderberg
Danielle Hollants
Stephan Schneijderberg
Rob de Wit
Nienke Bons

Marlene Godschalk
Jacqueline van Herk
Peter Numan
Rinus van Eck
Tom Schneijderberg
Danielle Hollants
Rob de Wit

voorzitter
penningmeester
secretaris
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid
bestuurslid

Algemeen:
Uit praktisch oogpunt vergadert de Stadsraad vanaf augustus 2016 in de zaal van de
Seniorenraad, Kasteelweg 4 in het gebouw van de 7-Schakels in Zevenbergen.
Het jaarlijks overleg met B&W is dit jaar opgeschort in afwachting van de ontwikkelingen
van het gebiedsplan voor Zevenbergen dat als allerlaatste in 2017 zal worden
ingevoerd.
B&W heeft besloten om geen Kernkontactavonden meer te beleggen.
Verder is er overleg met de portefeuillehouder geweest over de op handen zijnde
wijziging in het afvalinzamelingssysteem.
Met de Stads- en Dorpsraden is overleg geweest om een standpunt in te nemen over
het functioneren in relatie tot de gebiedsplannen. Dit heeft geresulteerd in een
gezamenlijke brief die op 3 oktober aan wethouder Fakkers is overhandigd.
De gemeente is 18 september gestart met de invoering van het gebiedsplan voor
Zevenbergen.
Dee bestuursleden nemen op persoonlijke titel deel aan de Stadstafel.
Met het behoud van voorlopig voor vijf jaren van zwembad De Bosselaar heeft de
Stadsraad de activiteiten overgedragen aan de vereniging Vrienden van de Bosselaar.
Vergaderingen in 2015:
23 januari
21 februari
22 maart
25 april
30 mei
22 augustus
26 september
24 oktober
21 november
19 december is vervallen i.v.m. een laat geplande avond voor de herstart van de
Zevenbergse stadstafel
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Een Jaarlijkse Schouw met de gemeente heeft niet plaatsgevonden. De gemeente
zegt over te zijn gegaan tot de z.g. burgerschouw. De Stadsraad heeft op 21 oktober
zelf een schouw gehouden. Hierbij werd er speciaal aandacht gegeven aan de voet- en
fietspaden evenals de speelplaatsen in Zevenbergen.
De werkgroepen verkeer en mobiliteit en de speelplaatsen zullen hierover in 2017 een
rapportage aan de gemeente overhandigen.
Openbare vergadering:
Deze is in 2016 niet gehouden. Deze vergadering stond gepland op 21 november met
als onderdeel uitleg door de wethouder over de wijzigingen van het
afvalinzamelingssysteem. Omdat de gemeenteraad de wethouder had opgedragen een
enquête in Langeweg, Moerdijk en Zevenbergschenhoek te houden over de keuze door
de inwoners heeft de wethouder de Stadsraad gevraagd om uitstel tot het voorjaar van
2017.
Wijkcontactpersonen:
De voormalige bestuursleden John, Stephan en Nienke hebben zich aangemeld om als
wijkcontactpersoon te fungeren. Er zijn in 2016 geen gezamenlijke vergaderingen
gehouden.
Burenraad:
De Burenraad heeft zich eind 2016 opgeheven. De nieuwe Burenraad zal bestaan uit
deelnemers aan de diverse gebiedstafels, in dit verband omgevingstafels genoemd. Er
is op dit moment geen belangstelling voor deelname aan deze omgevingstafel door
bestuursleden. De bestuursleden kunnen dat wel als deelnemer aan de Stadstafel doen.
Bijeenkomsten:
Opnieuw zijn er in 2016 geen bijeenkomsten door de gemeente georganiseerd waarin
van deze Stadsraad inbreng werd verwacht.
Verder is in 2016 is aan de volgende bijeenkomsten door 1 of meer bestuursleden
deelgenomen:
-

Overleg met de woningstichting Woonkwartier
Ateliers voor de revitalisering van het Centrum van Zevenbergen
Bijeenkomst voorzitters van verenigingen in Zevenbergen
Ondernemingsvereniging Zevenbergen op het gebied van activiteiten in het
centrum.

Voorts beschouwt deze Stadsraad de volgende activiteiten als speerpunt, waarvoor
steeds twee of meer bestuursleden aan een werkgroep deelnemen.
Deze onderwerpen zijn:
1. Woningbouw
2. Revitalisering van het centrum
3. Verkeer, Mobiliteit en Milieu
4. Speelplaatsen voor oudere kinderen van 7 – 12 jaar
5. Opfleuren van het centrum
6. Inbreng wijkcontactpersonen
7. Contacten met andere leefbaarheidsgroeperingen
8. Burenraad
9. Ondernemingsvereniging
10. Jongeren
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-

T.a.v. punt 1 kan worden gemeld, dat de Stadsraad zich vooral bezighoud met de
bevordering van betaalbare woningen voor de diverse doelgroepen. Ook blijven
we er voor waarschuwen, dat de bevolking van Zevenbergen krimpt omdat jonge
mensen zich hier niet meer willen of wegens woningtekort kunnen vestigen.
Verder volgen we de ontwikkeling, waarbij de gemeenten weer de
verantwoordelijkheid dient te nemen voor de woningstichtingen op de voet.

-

T.a.v. punt 2 heeft de Stadsraad de uitwerking van de plannen op de voet
gevolgd door de afvaardiging van bestuursleden naar de z.g. werkateliers. Deze
waren vooral bedoeld om burgers te betrekken in de uitwerking van de plannen.

-

T.a.v. punt 3 is de eerder genoemde schouw gehouden.

-

T.a.v. punt 4 blijft de Stadsraad zich inzetten voor speelwerktuigen voor 7-12
jarigen. Tot op heden is er bij de gemeente nog niet veel animo om dat ook op
het evenemententerrein te bewerkstelligen. Reden dat dit mee genomen is met
de schouw van 21 oktober 2017.

-

T.a.v. punt 5 heeft de Stadsraad zich opnieuw ingezet om voor een zeer beperkt
budget de haven met plantenhangers op te fleuren. Opnieuw zijn het aantal
bakken in 2016 uitgebreid. Dat zijn er nu 44 stuks. Na de terugkeer van het water
zal worden bezien in hoeverre dit aantal voldoet. WeI is aan de projectleider
verzocht de diameter van de nieuwe palen op de maat van bestaande
bloembakken te willen afstemmen.

-

T.a.v. punt 10 heeft de Stadsraad 2 bestuursleden afgevaardigd, die de
door OVZ georganiseerde bijeenkomsten voor centrumactiviteiten steeds hebben
bijgewoond. Inmiddels zijn deze bijeenkomsten vervangen door de bijeenkomsten
van voorzitters van verenigingen in Zevenbergen, waarin onze voorzitter
participeert.

-

De Stadsraad ondersteunt de jongeren tot behoud van het jongerencentrum
Tune-inn, dat de bestaande locatie bij de Kristal graag uitgebreid zou willen zien.

Tenslotte dient nog vermeld te worden, dat:
11. De Stadsraad is de afgelopen jaren de motor geweest om het zwembad de
Bosselaar vanaf 2012 tot en met 2020 te behouden met een optie voor nog 5
jaren tot 2025. De Stadsraad is van mening, dat de “Vrienden van de
Bosselaar” het stokje vanaf 2016 over dienen te nemen en heeft daarom dit
onderwerp als speerpunt geschrapt.
12. De Stadsraad in 2016 zal blijven nastreven, dat er vanuit de wijken van de
kern Zevenbergen zoveel mogelijk inbreng van burgers zal zijn. Dit wordt
bevorderd met de eerder vermelde inzet van wijkcontactpersonen. Ook de
bestuursleden zijn contactpersoon in hun eigen woongebied.
13. De Stadsraad ook na de invoering van de gebiedsplannen zal blijven bestaan,
waarbij de leden actief zullen deelnemen aan de gebiedstafels. Deelname als
Stadsraad aan de gebiedstafels zal worden nagestreefd.
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14. De Stadsraad de gemeente en publieke instanties gevraagd en ongevraagd
van advies zal blijven dienen betreffende de leefbaarheid van Zevenbergen in
de ruimste zin. E.e.a. als verwoord in het convenant dat bij de oprichting met
de gemeente werd overeengekomen.
15. De Stadsraad de website www.stadsraadzevenbergen.nl. zo veel mogelijk
continue actueel houdt. Er wordt regelmatig een poll over een stelling van een
actueel onderwerp gehouden. Ook facebook wordt als communicatiemiddel
gebruikt.
16. De Stadsraad op zoek blijft naar uitbreiding van het aantal bestuursleden en
wijkcontactpersonen. Ook ter bevordering van de roulatie/verjonging onder de
bestuursleden.
Zevenbergen, april 2016
Peter Numan, secretaris
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