18-03-2014 20.00 Vergadering VAG bij Gabriel v d Heijde
Verslag door G. v. d. Heijde
Aanwezig:
Martien Wit, Hans de Boer, Gabriel vd Heijde, Rob Poots, Jan Pieter Blauwhoed, Mario Stolker
Afwezig MK: Richard Driessen en Leoni Lips
Rob opent de vergadering om 20.00 uur en zal deze leiden.
1

Notulen vergadering 29-01-2014

Het verslag wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
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Binnengekomen stukken

Map met WOB documenten Gemeente Halderberge.
Deze map is door Cees Kerremans doorgenomen en hij stelde vast dat er niets nieuws te melden
was. Dit verslag is op 9 maart 2014 gemaild.
De gemeente (YvL) heeft contact gezicht met Gabriël over de nog ontbrekende documenten in de
map. Dit zijn stukken van de veiligheidsregio en daar zou misschien een apart WOB verzoek naar toe
moeten. Dit is wel opmerkelijk omdat de die stukken feitelijk openbaar zijn en bekend zouden zijn bij
de gemeenteraden. YvL gaat na of er een gecombineerde afspraak gemaakt kan worden op 31 maart
zodat wij ook de directeur van de veiligheidsregio kunnen ontmoeten en spreken.
e

2 uitstel termijn WOB dokumenten Ministerie M&I met 4 weken tot 27 maart.
Wij wachten op de informatie. I&M moest van derden (gemeente Halderberge) toestemming hebben
voor het verstrekken van stukken. Stukken worden gelezen en beoordeeld door Hans, Cees en Jan
Pieter.
Reactie op bezwaarschrift:
Het bezwaarschrift is niet-ontvankelijk verklaard. Brief aan Barry van Beers gezonden, lid VAG, met
verzoek hier een juridische blik op te werpen. Wij wachten af op zijn reactie. Waarschijnlijk kunnen we
hier verder niets mee.
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Ledenadministratie

Martien heeft een overzicht van de aangemelde leden. Hij gaat samen met Mario na of dit bestand als
een Excel is in te lezen zodat het gemakkelijker te benaderen en in te zien is.
Er zijn enkele leden uit Roosendaal aangemeld. Leoni krijgt het overzicht om dit met de contributie
afdracht te vergelijken. Er zijn 70 betalende leden
4
Financiën
Bij afwezigheid van de penningmeester hebben wij n og geen overzicht. Komt op de volgende
bijeenkomst.
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Website
Wij zijn uiterst tevreden over de opzet van de website. Mario wordt hiervoor bedankt. Als webmaster
krijgt hij via Gabriël stukken die hij dan op de website plaatst. Zo blijft de informatie actueel. We
moeten nagaan of de structuur van de geplaatste documenten (uitstraling VAG) goed is. Zo nodig
worden er ook documenten verwijderd of gewijzigd geplaatst.
De website wordt goed bezocht. Bijgevoegd een overzicht van de hits van de afgelopen periode.
De homepage wordt aangepast door Mario. De foto onder aan de pagina wijzigen in een foto uit de
presentatie van Rob. Misschien kan Mario daar ook een link plaatsen naar de presentatie van Rob.
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Politiek, gemeente en derden
Er zijn de laatste weken een aantal debatten bezocht in het kader van de gemeenteraad verkiezingen.
25-02 Lijsttrekkers debat Ondernemerskring Halderberge café de Beuk
Bij deze bijeenkomst is aandacht gevraagd voor de problematiek. Lokale partijen hebben geen enkel
idee waar het feitelijk over ging en wij hebben vastgesteld dat zij geen enkele landelijke binding
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hebben om een dergelijk probleem aan te pakken.
05-03 Lijsttrekkers debat VVD Roosendaal met Mark Rutte
Een goede voorbereiding door Richard. Samen met Gabrël dit debat bezocht. Vooroverleg met Helmi
Huybregts, debatleider en vice voorzitter VVD fractie 1e Kamer. Wij stelden vast dat zij ons alternatief
begreep, standaardisering van het vervoer. Richard heeft met MR gesproken en het alternatief
overhandigd. Zou dit meenemen en bespreken met Melanie Schultz.
12-03 Lijsttrekkers debat BNdeStem in F&A.
Matig debat. Wel de aandacht gevraagd aan de lijsttrekkers over het vervoer van de gevaarlijke
stoffen. Veel contacten gelegd.
Communicatie gemeente Halderberge.
Dit loopt via YvL Wij zijn tevreden hoe dat gaat.
Communicatie
Richard heeft contact met CBRB, logistiek medewerkers Petrochemie, Lijsttrekkers VVD en PH, VVD
wethouder en Locoburgemeester Zwijndrecht. Alle verkregen stukken zijn via de email toegezonden
aan VAG bestuursleden.
Informatie uit Den Haag.
Via Thomas Melisse zijn wij uitgenodigd voor een overleg met Betty de Boer, 2e kamer VVD, over ons
alternatief. Rob, Richard en Gabriël gaan hier naar toe.
Gabriël heeft voorgeteld aan VVD en medewerker D66 om ook Stientje van Veldhoven bij dit overleg
te betrekken. Als dat niet lukt dan kunnen wij eventueel een aparte afspraak regelen.
Overleg met Taskforce Brabant
Door het krantenartikel van zaterdag 15 maart zijn wij benaderd door Wim Berksen voor een overleg.
Gaan wij regelen in samenspraak met de gemeente (YvL).
7

VAG visie

Richard heeft de laatste weken veel contacten en informatie gehad over een alternatief over het water.
Dit stuk is uiteindelijk in de regionale pers op 15 maart gepubliceerd. Wordt door Mario op de website
geplaatst. Hij gaat nog verder informatie verzamelen.
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Aktielijst

WOB informatie lezen en beoordelen
Ledenwervingsactie
Financien
Overleg gemeente Halderberge 31-03-2014
Overleg veiligheidsregio 31-03-2014??
Overleg Taskforce Brabant
Contact wijkvereniging Velletri
Informatie gemeente inzake bezwaar en zienswijze
Treinen spotten en filmen
Gesprek met Adriaansen, burgemeester Woensdrecht

Hans, Cees en Jan Pieter
Martien
Leoni
Rob, Richard en Gabriël
Rob, Richard en Gabriël
Nog afspreken wie en wanneer.
Richard en Gabriël op 21/3 ALV Velletri
Gabriël gaat dit na bij Yvon van Loon.
Hans en Gabriël
Nog nader afspreken, eerst info hebben.
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Wat nog ter tafel komt.
Van de bewonersgroep Generalaat de afgelopen weken niets vernomen. Wij vragen ons af of het wel
zinvol is om hen bestuurlijk bij de VAG te betrekken.
Jan Pieter biedt aan zich meer in te willen zetten en zal samen met Richard het secretariaat
verzorgen. Jan Pieter gaat zich ook inlezen in de eerste WOB map.
De vergadering werd prima geleidt door Rob Poots. Na ampel beraad en verzoek van de aanwezige is
Rob bereidt voorzitter van de VAG te worden. Ieder stemt in.
Nieuwe bijeenkost dinsdag 15 april 2014 vanaf 20.00 uur bij Rob Poots, C. Raaymakerslaan 10,
ingang A.Koenestraat via de tuin.
Rob sluit de vergadering om 22.00 uur.
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