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Bekendmaking resultaten enquête Waspik Boven 
 
 
Circa 75 personen aanwezig 
 
Opening  
Jos Wagenmakers, voorzitter Platform Waspik, heet iedereen van harte welkom en geeft een korte 
samenvatting van wat aan deze avond is voorafgegaan. Vervolgens bedankt hij Harry Balvers, 
opbouwwerker van ContourdeTwern en zijn collega’s voor hun inzet m.b.t. de enquête en allen die 
hebben meegeholpen bij het rondbrengen en ophalen van de formulieren. De gemeente Waalwijk 
krijgt een compliment voor het financieel mogelijk maken van e.e.a. 
Dan geeft Jos het woord aan Harry. 
 
Presentatie 
Harry geeft aan de hand van een PowerPointpresentatie de belangrijkste resultaten van de enquête 
weer. Gemiddeld hebben de inwoners hun wijk een 8 gegeven. Dat geeft aan dat men zeker tevreden 
is over het wonen in Waspik Boven. Harry laat zien wat de knelpunten zijn en stelt voor een aantal 
werkgroepen te formeren, te weten: 

1. Buurtschouw (grijs en groen) 
2. Speelvoorzieningen (en onderhoud) 
3. Groenvoorzieningen en zwerfafval 
4. Activiteiten voor de buurt (in relatie met ’t Schooltje) 
5. Boodschappenvoorzieningen 
6. Verkeer en verkeersvoorzieningen 

 
Er liggen 6 intekenlijsten klaar waarop aanwezigen zich aan het einde van de bijeenkomst kunnen 
aanmelden.  
 
Korte samenvatting van gestelde vragen en het antwoord daarop. 

- Is het de bedoeling dat je voortaan naar een lid van de werkgroep belt als je iets wil melden? 
Nee, melden doe je bij de gemeente via het algemene nummer van het klantencontactcen-
trum. Ted vraagt uitdrukkelijk om dat ook echt te doen. Mocht het te lang duren voor men een 
reactie op de melding krijgt dan kan er met Ted zelf contact worden opgenomen. Hij gaat dan 
na wat er met de melding gedaan is. 

- Als de werkgroepen aan de slag gaan, hoe vindt dan de terugkoppeling naar de bewoners 
plaats? 
Via de nieuwsbrief van ’t Schooltje wordt iedereen op de hoogte gehouden. Ook via de site 
van het Platform zal informatie over de voortgang te vinden zijn. 
Jos stelt hierop twee nieuwe leden van het Platform voor, Fons Verharen en Pieter van 
Dongen, die beiden betrokken zullen zijn bij activiteiten die gaan plaatsvinden. Ook bij hen 
kan men terecht om informatie. 

- Als je lid wordt van een werkgroep is het dan de bedoeling dat je medebedenker bent of ook 
uitvoerder? 
Hoe en wat een werkgroep wil gaan doen wordt bepaald door de leden zelf. Het is duidelijk 
dat er meer bereikt kan worden als er samengewerkt wordt met instanties en men daarnaast 
ook zelf bereid is de handen uit de mouwen te steken. 
Tip: het Stimuleringsfonds van de Rabobank staat open voor financiële ondersteuning van 
projecten.  

 
Het voorstel om telefonische meldnummers op te nemen in de nieuwsbrief zal worden overgenomen. 
 
Ted benadrukt dat hij namens de gemeente altijd  bereid is om met de verschillende werkgroepen 
samen te werken. Voor bepaalde zaken (b.v. speelvoorzieningen) zou er mogelijk ook bij de gemeente 
ruimte zijn voor wat financiële ondersteuning. Tevens geeft hij aan dat de wijkagenten (hoewel nu 
helaas niet aanwezig) goed benaderbaar zijn en bv. ook bereid om samen met hem enkele keren een 
spreekuur te houden in Waspik Boven als mocht blijken dat daar behoefte aan is.  

 



Verder is uit de enquête naar voren gekomen dat 58 mensen bereid zouden zijn iets te doen in hun 
wijk. Allen die zich hebben opgegeven en nu niet aanwezig zijn, zullen nog een keer apart worden 
uitgenodigd voor een bijpraatavond. Het is de bedoeling dat een voorbereidende werkgroep hiermee 
snel aan de slag gaat.  
 
De sluiting van De Hooght 
Omdat er duidelijk nog vragen leven over de sluiting van de school nodigt Jos Pieter uit om iets te 
vertellen over het vervolg op de handtekeningenactie. 
Hoewel duidelijk is dat het besluit vast staat was de actie bedoeld als gebaar aan het bestuur van de 
school om te laten weten hoe de mensen in de wijk er over denken. 
Het initiatief werd zeker gewaardeerd en serieus genomen. Er ligt een aanbod van het bestuur om nog 
eens in gesprek te gaan met elkaar. In een interne vergadering op school zal e.e.a. nogmaals worden 
besproken; het is afwachten of daar nog uit voort komt.  
Vervolgens gaat Pieter in op het langs elkaar lopen van de verschillende besluiten (sluiting en nieuw-
bouw). Hij wil daarover nog een keer gaan praten met de wethouder. Hij benadrukt wel dat  de 
besluiten van Leerrijk en de gemeente los van elkaar gezien moeten worden. 
Hij nodigt mensen uit zich bij hem te melden als men mee wil denken over wat er verder nog zou 
kunnen worden ondernomen. 
 
Slot 
Jos bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid aan en nodigt  de mensen uit in ieder geval de 
presentielijst te tekenen en zich in te schrijven voor een werkgroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


