
 
Notulen vergadering Werkgroep Waspik-Boven 
 
Datum: 27 oktober 2014 
Locatie: ‘t Schooltje 
Afwezig met bericht: Rien Zijlmans, Jan van Wijk, Paul van den Bleek, Helma van den 
Nieuwenhuijzen, Dre Kamp. 
Afmelding als vrijwilliger: Marc Wels (activiteiten) 
 
Opening 
De vergadering wordt door Pieter geopend en hij heet iedereen welkom. Deze avond zal gebruikt 
worden ter evaluatie van de Burendag en tevens te kijken waar de werkgroepen op dit moment 
staan met hun bezigheden. 
 
Door Fons wordt een huishoudelijke mededeling ter kennisgeving aangegeven, de rekening voor de 
huur van 't Schooltje zal voortaan doorgestuurd worden naar het Platform Waspik ipv naar Contour 
de Twern. 
In gesprek met leden van het Platform is aangegeven dat wij als werkgroep Waspik-Boven (onderdeel 
van Platform Waspik) bij communicatie naar buiten toe ook onder de naam van het Platform zullen 
handelen. Daarmee zullen wij dus voortaan bij alle communicatie die 'de deur uit gaat' ook de naam 
van Het Platform benoemen. 
Het beheer van de kas die voor werkgroep Waspik-Boven ontstaat (eerste inkomsten zijn 
gegenereerd vanuit de Burendag), zal overgedragen worden aan de penningmeester van het 
Platform: Cees Kamp. Op die manier worden alle kasgelden op een centraal punt bewaakt. Dit wordt 
wel een aparte pot voor Waspik-Boven, zodat wij wel onze eigen gelden kunnen blijven gebruiken. 
Voor de volgende bijeenkomst zal ook de wethouder uitgenodigd worden om haar te informeren 
over de gang van zaken binnen de Bovense werkgroepen. Dit kan eventueel ook gecombineerd 
worden met een vergadering van het Platform waarbij de wethouder wordt uitgenodigd. 
Coby stelt de vraag als er afspraken gemaakt moeten worden met bijvoorbeeld gemeente of andere 
instanties, via wie dat moet lopen. Pieter geeft aan dat dit in eerste instantie wel via Pieter en/of 
Fons moet lopen zodat zij weten dat een dergelijke vraag speelt. Zij kunnen dan een afspraak maken 
met de juiste persoon of zij geven aan de werkgroep door bij wie ze terecht kunnen om een afspraak 
te maken.  
 
Burendag 2014 (werkgroep activiteiten) 
Daarna gaat hij in op de Burendag die afgelopen zaterdag 27 september is georganiseerd door de 
werkgroep Activiteiten.  

 Hij merkt op dat er in aanloop naar de Burendag in de communicatie met de hobbyclub niet 
helemaal duidelijke afspraken zijn gemaakt over het gebruik en verkoop van de gemaakte 
vogelhuisjes. Dat is ondertussen weer opgelost, dus is in het vervolg een aandachtspuntje. 

 Over de vooraankondiging van de Burendag zijn wat opmerkingen ter oren gekomen over 
het feit dat deze niet voldoende is geweest. Fons geeft echter aan dat de aankondiging in de 
Maasroute heeft gestaan, in de nieuwsbrief van 't  Schooltje, de Dorpskrant en op Facebook. 
In de ogen van de organisatie hebben zij dan ook voldoende aandacht gegeven. Er zouden 
ook flyers zijn gekomen vanuit het Oranjefonds, maar helaas bleek dat erg tegen te vallen en 
waren er zowiezo veel te weinig. 

 De rekeningen die aan het Oranjefonds moesten worden overlegd, zijn ondertussen 
opgesteld en ingestuurd. Aan de hand hiervan zal het resterende bedrag door het 
Oranjefonds worden overgemaakt. 

 De algemene indruk van de Burendag was erg positief en de gehele middag is dan ook goed 
verlopen. Via deze weg bedankt Fons alle vrijwilligers die hierbij aanwezig zijn geweest en 



het is vooral erg goed geweest dat er bij het opbouwen en afbreken zo goed als iedereen van 
de werkgroepen aanwezig waren om te helpen! Deze mening wordt door iedereen gedeeld. 

 De werkgroep activiteiten had een ideeënbus bij hun standje staan om de bezoekers ideeën 
te laten opschrijven voor nieuwe activiteiten in de toekomst. Hieruit zijn onder andere de 
volgende ideeën gekomen: 
- 6-kamp 
- Bovense dag 
- Burendag 2015 
- pinautomaat plaatsen bij 't Schooltje 

 Deze ideeën zullen door de werkgroep activiteiten bekeken worden op haalbaarheid. Het 
 idee van Burendag 2015 zal zowiezo weer opgepakt worden vanwege het grote succes van 
 deze eerst keer in 2014. Het aantal bezoekers is niet op de man af geteld geweest, maar 
 inschatting geeft een opkomst van rond de 100 bezoekers. 
 
Werkgroep Buurtschouw 

 Er zijn meldingen bekend van de gevaarlijke situatie bij het speelterrein aan de Elzendreef. 
Deze ligt te dicht tegen de straat aan en er staat helemaal geen afscheiding. Daarnaast wordt 
er in deze straat tegenwoordig nogal eens te hard gereden. Pieter zal contact opnemen met 
Ted Elschot over de mogelijkheid van het plaatsen van een hegje of hekwerk en evt. zelfs met 
rubber matten op de ondergrond ivm de grote gaten die tegenwoordig in de zandgrond 
zitten. 

 In hoeverre zijn er afspraken bekend over het opruimen van bladeren? Zijn er vaste data 
bekend waarop dit gedaan wordt? Deze vraag zal Fons doorzetten naar het Platform 
(vergadering 28-10). 

→Antwoord vanuit het Platform: Hiervoor zijn data vastgelegd en die zijn terug te vinden op de 
wijkpagina van Waspik: http://www.waalwijk.nl/Pub/Home/Actueel/Nieuws-archief/Nieuws-archief-
2014/Nieuws-archief-2014-Oktober/Wekelijkse-veegrondes-voor-blad.html 
Voor Waspik geldt dat blad wekelijks wordt geruimd op maandag en dinsdag (vanaf 27 okt.) 

 Er zal ook een afspraak ingepland gaan worden om samen met de wethouder een rondje te 
doen door Waspik-Boven om de situaties te bekijken die bij ons bekend zijn. Daarvoor zal de 
werkgroep eerst een lijstje met aandachtspunten moeten opstellen. Als dat bekend is, kan 
via Pieter of Fons een afspraak ingepland worden. 

 
Werkgroep Groenvoorzieningen/zwerfafval 

 De werkgroep stelt de vraag of er ook dit jaar weer een kerstboom bij de Theresiakerk komt 
te staan? Mooi zou zijn als deze er staat als de Kerstmarkt daar weer wordt gehouden. Kan 
zijn dat dit via het Platform geregeld wordt, Pieter zal dit morgen (28-10) navragen op de 
vergadering van het Platform. Piet weet dat de verlichting voor de boom nog aanwezig is en 
deze kan altijd aangesloten worden in de kerk.  

 Er staat ook een bouwlamp op de kerktoren om de boom in het licht te zetten, maar wij 
vragen ons af of die nog functioneert. Piet durft dat ook niet te zeggen, maar kan dit 
uitzoeken. 

→Antwoord vanuit het Platform: Ted Elschot neemt dit op met 'sponsor' Bert van Wijlen, hij levert 
normaal gezien ook de 2 bomen voor Waspik-Beneden. Het plaatsen van de boom zal dan door onze 
vrijwilligers gedaan worden. Dit wordt wederom ook weer een kluitloze boom, omdat een den het 
helaas op de plaats bij de kerk niet levend zal redden. 

 Meedoen aan nationale Snoei/natuurwerkdag in november? 
→Antwoord vanuit Platform: deze zou zijn op 1 november as, maar gaat helaas niet door in Waspik. 
Er was vanuit de werkgroep groen van het Platform wel de behoefte om hier aan mee te doen, maar 
helaas is er geen reactie gekomen vanuit de gemeente. Fons heeft aangegeven dat de Bovense 
werkgroep zich wil aansluiten als er alsnog in Waspik iets ondernomen gaat worden. Dit kunnen we 
natuurlijk op 1 dag combineren om voor geheel Waspik een natuurwerkdag in te plannen. 

http://www.waalwijk.nl/Pub/Home/Actueel/Nieuws-archief/Nieuws-archief-2014/Nieuws-archief-2014-Oktober/Wekelijkse-veegrondes-voor-blad.html
http://www.waalwijk.nl/Pub/Home/Actueel/Nieuws-archief/Nieuws-archief-2014/Nieuws-archief-2014-Oktober/Wekelijkse-veegrondes-voor-blad.html


Contactpersoon vanuit het Platform is Chris Beaart: beaart@wish.net. Tevens zal Pieter de gegevens 
van onze werkgroep aan Chris doorsturen. 
 
Werkgroep Boodschappenvoorziening 

 Er is een gesprek geweest met Evelien Beemster van ContourdeTwern om haar meer info te 
vragen over hoe wij de boodschappenvoorziening het best aan kunnen pakken. Vooral ook 
hoe we promotie van dit idee kunnen aanpakken. Hieruit kwam naar voor dat een bezoek 
aan fysio praktijk, huisartsenpraktijk of andere dergelijke openbare plaatsen een goed idee is 
om bekendheid te kunnen geven aan de boodschappenvoorziening. Op die plaatsen komen 
de ouderen onder ons vaker en de kans is ook dat juist bij die instanties vaker gepraat wordt 
over behoeften die deze mensen hebben. 

 Op 29 oktober (woensdag) is er van 14.00-15.30u een bijeenkomst over de veranderingen 
binnen het WMO en de zorg. Deze wordt gehouden in Den Bolder. Tevens is deze zelfde 
bijeenkomst ook op woensdag 5 november van 19.30-21.00u in Den Bolder. 

 Misschien kunnen we ook via Sociaal Contact Waspik meer informatie inwinnen over de 
behoeften van de Waspikse bevolking ivm boodschappenvoorziening.  

 
Verkeersvoorzieningen 

 Gesprek geweest met vertegenwoordiger van VVN, de heer Hora. Hij was erg enthousiast 
over de inzet die getoond werd door de vrijwilligers en was ook erg meedenkend in het 
gehele plan. Wat zijn belangrijkste opmerking eigenlijk was: gaat de (oudere) schoolgaande 
jeugd wel gebruik maken van een fietspad door De Vest omdat dit een iets langere route zal 
zijn dan over de Schotse Hooglanderstraat? 
Na zijn vakantie zal hij een rapport opstellen over de situaties die zijn besproken (huidige 
aansluiting naar de Vest, mogelijkheid tot aansluiting naar De Vest vanuit hoek Schotse 
Hooglanderstraat, veiligheidsverhogende maatregelen op andere wijze). Dit rapport wordt 
doorgestuurd naar de gemeente. Daarnaast plant de heer Hora een gesprek in met 
vertegenwoordiging van de gemeente om de plannen door te nemen. 

 
Werkgroep Speelvoorzieningen 

 Canja is helaas vaak de enige die met ideeën voor de speelvoorzieningen te komen, want 
Paul vd Bleek is helaas vaak verhinderd vanwege werk. Vanavond is Paul v Eeuwijk wel 
aanwezig en hij geeft aan te trachten meer in gesprek te gaan met Canja zodat op die manier 
de mening van twee personen bij elkaar komen. 

 Op de Burendag zijn ook bij Canja een paar ideeën binnen gekomen: 
- speeltoestellen voor oudere kinderen 
- aanleg Cruijff veldje 
Deze mogelijkheden zal Canja proberen uit te zoeken, al geeft Harry al meteen aan dat een 
Cruijff veldje een erg dure aangelegenheid is.. 

 Wat wordt er gedaan met de speeltoestellen die nu bij De Hooght staan? Dit is niemand 
bekend, wel weet Canja dat ooit door ouders nieuwe toestellen zijn aangeschaft. Zij zal 
morgen bij de directie van school navragen of hier al iets van bekend is. 

→Canja heeft contact gehad met mevr. Timmermans en zij gaf aan dat er nog geen besluit is 
genomen over de toestellen. Wel gaf zij al aan dat de toestellen die eigendom van de school zijn en 
niet mee verhuist zullen worden naar locatie Jacinta, in gebruik mogen worden genomen voor 
Waspik-Boven. 
 
Slot 
Volgende vergadering zal begin 2015 ingepland worden. Als er tussentijds nog nieuws komt, zal dit 
via mail worden doorgestuurd. Vragen of andere zaken kunnen altijd bij Pieter en/of Fons gesteld 
worden. 


