
Notulen vergadering Werkgroep Waspik-Boven 

 

Datum: 16 september 2014 

Locatie: ‘t Schooltje 

Afwezig: Rita van Strien, Albert Zijlmans, Paul vd Bleek, Jan van Wijk, Henk Hesselmans 

Afmelding als vrijwilliger: Frank Vogels 

 

Opening 

Pieter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Doel van de vergadering is te 

inventariseren waar elke werkgroep mee bezig is. Daarnaast is de Burendag de eerste activiteit 

vanuit de werkgroep Activiteiten, waarbij elke werkgroep de mogelijkheid krijgt om zichzelf te 

‘presenteren’. 

 

Werkgroep Groenvoorzieningen/zwerfafval 

 Idee is om Waspik-Boven op te delen in buurtschappen. Ieder buurtschap is verantwoordelijk 

voor zijn gebied. 

 Er zijn reeds foto’s gemaakt. Deze worden uitgewisseld. 

 Eventuele mogelijkheid om adoptiegroen via de gemeente aan te nemen, maar hier zitten 

zeker plussen en minnen aan. Dit moet dus wel eerst goed uitgezocht worden. 

 Ideeën kraampje Burendag: 

o Intekenlijst voor buurtschap 

o Foto’s onkruid, zwerfafval, etc. uitprinten en ophangen. Coby zal deze afdrukken op 

A3 formaat 

o Hulpmiddelen zoals afvalknijpers, afvalemmers etc  

 

Werkgroep Boodschappenvoorziening 

 Supermarkten Aldi en Plus gevraagd naar welke dag het beste uitkomt om boodschappen te 

doen. Dinsdagochtend kwam als beste dagdeel naar voren. Schappen reeds aangevuld en 

niet druk in de winkel. 

 Brief opgesteld en bezorgd bij zo’n 30 mensen, waarvan men denkt dat deze wel 

geïnteresseerd zijn in een boodschappenvoorziening. 

 Uiteindelijk 2 positieve reacties ontvangen. Rest misschien bang om te reageren of geen 

interesse. 

 Idee is om met de mensen zelf boodschappen te doen en de boodschappen thuis brengen. 

 Ideeën kraampje Burendag: 



o Verstuurde brieven klaar leggen om uit te delen 

o Vlaggen ophangen van de supermarkten 

o Supermarkten vragen om boodschappenpakket? 

 

Verkeersvoorzieningen 

 Sluiting school > verkeersveiligheid van kinderen van groot belang 

 Achter basisschool De Hoogt fietspad naar achter richting de Vest > Niet mogelijk ivm 

particuliere grond. 

 Vanaf Biemans (Schotse Hooglanderstraat) een fietspad naar achter, zo’n 150m. Kinderen 

zijn dan snel op het fietspad en kunnen dan veilig naar Waspik-Beneden of Sprang-Capelle. 

 Informeren werkgroep vanuit Leerrijk en MR. Daarnaast gemeente informeren naar plannen. 

 Plattegrond De Vest wordt geregeld door Contour de Twern 

 Ideeën kraampje Burendag: 

o Plattegrond De Vest 

 

Werkgroep Speelvoorzieningen 

 Speeltoestellen in Elzendreef, Andre Brokxstraat, Haverkamp, Hoogblok en veldje bij 

Lijsterbes en Schotse Hooglanderstraat 

o Elzendreef > Gevaarlijk, dicht bij straat. In zand doen honden en katten hun 

behoeften. 

o Andre Brokxstraat > Klimhuisje en klimrek. Poort naar voetbal gesloten ivm 

vandalisme. Kinderen klimmen over hek heen, wat gevaarlijk is. 

o Haverkamp > niks op aan te merken 

o Hoogblok > gloednieuw speeltoestel, maar waarom daar? Idee om deze te 

verplaatsen naar Andre Brokxstraat? 

 Navraag Gemeente ivm plannen speelvoorzieningen De Rugt 

 Team Handhaving rijdt rond ivm overlast hondenpoep bij speeltoestellen. Goed teken dat 

men luistert naar de klachten. 

 

Buurtschouw 

 Flyer gemaakt dat de bevolking contact kan opnemen met de Werkgroep Buurtschouw 

 Idee is om met de wijkagent en Wijkteam langs diverse probleempunten te gaan 

 Gevaarlijke situaties gelijk melden met het Klachtencentrum. Overige zaken kunnen gemeld 

worden bij Werkgroep Buurtschouw en het Wijkteam 

 

Activiteiten 

 Eerste activiteit is Burendag op 27 september 



o Presentatie van de werkgroepen 

o Bewoners mogelijkheid geven om mee te denken. 

 Promotie gebeurd middels een stukje in de Dorpskrant, via de nieuwsbrief van ’t Schooltje en 

via facebook van de wijkpagina. Daarnaast worden door het Oranjefonds nog flyers 

afgegeven. 

 Helma zorgt voor diverse spulletjes voor de kinderactiviteiten, zoals verf, schmink etc. 

belangrijk is wel dat overal een bonnetje van is, zodat dit gedeclareerd kan worden. 

 De wijkwethoudster zal ook worden uitgenodigd. 

 

Slot 

Begin oktober weer bij elkaar komen om te kijken of er nog ideeën vanuit de bewoners zijn gekomen. 


