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Filmpje

https://quik.gopro.com/v/nEDAbYF8iG/


Afspraken en acties 

Sociaal Domein

• Mobiliteit: zorgen dat het beste idee ‘coöperatieve dorpsmobiel’ er komt. Zodat mensen 
zelf boodschappen kunnen doen! Door het idee te promoten via alle deelnemers Samen 
Loont!, de mensen uit De Moer, publicatie in Moerassigheden, sociale media en via Moers 
Belang. Actie door bewoners De Moer.

• Wonen: 
• Zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen en dat er meer woningen voor 

senioren komen. De woningstichting heeft hierin een leidende rol. De gemeente gaat 
kijken wat er al gebeurd is en of zij aanvullend aan dit proces vanuit haar rol nog een 
stimulans kan geven aan deze wens.

• Er is een wens om generatie-woningen (ouders en kinderen in 1 huis) makkelijker 
mogelijk te maken. Minder belemmeringen vergunningen en bestemmingsplan. 
Voordeel voor zowel oudere als jongere generatie (denk aan oppassen op 
kinderen/mantelzorg): hierdoor aantrekkelijker voor zowel jongere als oudere 
generatie om in de Moer te blijven wonen. Gemeente gaat dit idee intern verkennen 
bij verschillende afdelingen.



Afspraken en acties 

Sociaal Domein

• Hoe kunnen we zorg krijgen? De volgende acties zijn geformuleerd om de bekendheid van 
en toegang tot zorg te vergroten:
• Bekendheid telefoonnummer Steunpunt
• Drempel verlagen
• Via bekende steunpunten KBO 
• Publiceren in Moerassigheden
• Uitbrengen update telefoonkaart Moers Belang
• Vrijwilliger (naam bekend) in het zonnetje zetten

Jacqueline pakt dit vanuit de gemeente en samen met Moers Belang op!

• Ontmoeting bevorderen: maatjesproject opzetten. Gemeente heeft vanaf begin augustus 
een vrijwilligerscoördinator in dienst. Zij zal dit project oppakken en in overleg met 
bewoners De Moer.



De flap



Afspraken en acties 

Fysieke Veiligheid

• Er is een werkgroep geformeerd bestaande uit Corry van Os en Sjef Broeders, 
iemand van Moersbelang en het buurtpreventieteam, ondersteund door de 
gemeente in de persoon van Michiel van Rooij.

• Deze werkgroep gaat onderzoeken hoe de veiligheid voor met name fietsers op 
de volgende wegen vergroot kan worden:
• Fietsverbinding De Moer – Kaatsheuvel
• Fietsvoorziening Zijstraat en veilig lopen langs de weg
• Fietsvoorziening Middelstraat – Dongen
• Pastoor Kampstraat – naar Heibloemstraat
• Oversteken aan Middelstraat bij in- of uitgaan bebouwde kom
• Aandacht voor zicht vanuit Galgeneind naar de Heibloemstraat, wellicht 

helpt een spiegel
• Zodat De Moer een recreatieve gemeente blijft!
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Afspraken en acties 

Jeugd- en Jongerenactiviteiten

• Er is in beeld gebracht wat er allemaal voor kinderen en jongeren in de leeftijd 4-12 jaar en 12-18 jaar 
te doen is en wat de (on)mogelijkheden zijn voor extra activiteiten.

• In de leeftijd 4-12 jaar zet Moers Belang zich met omwonenden in voor de ontmoetingsplaats / 
speelplek buiten het schoolplein. Zij pakken het volgende op:
• Inrichting plein met twee nieuwe attributen
• Pad over plein voor verbinding met Hooivork
• Financieel plan en aanvraag financiën / sponsoring ( o.a. bij de Rabobank)
• Onderzoek kwaliteit bomen
• Enkele bomen weg en aanplant van nieuwe bomen
• Uitvoering en onderhoud onder eigen beheer
Zij hebben de medewerking van de gemeente nodig voor wat betreft:
• Passend maken in bestemmingsplan
• Splitsing van perceel school
• Opzeggen huurcontract perceel naast school
• Toetsing van inrichtingsplan
• Omgevingsvergunning
• Gebruikersovereenkomst voor ontmoetingsplaats

• In de leeftijd 12-18 jaar zal Moers Belang een pubquiz organiseren.
• Ook wordt er gekeken of de tentfeesten met Pinksteren weer opengesteld kunnen worden voor 16-

jarigen.
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Vervolgstappen

• Uitgangspunt: de verantwoordelijkheid voor de acties ligt bij 
de tafeldeelnemers

• Na de zomer ‘stand van zaken’ bijeenkomst
• Het actieplan en tussentijdse updates publiceren in 

Moerassigheden


