
 
Notulen vergadering Werkgroep Waspik-Boven 
 
Datum: 10 maart 2015 
Locatie: ‘t Schooltje 
Aanwezig: 10 personen. 
Afwezig met bericht: Peter Geenen, Jan Boons, Rita van Strien, Jan van Wijk, Dré Kamp, Rien 
Zijlmans, Piet Akkermans, Henk Hesselmans.  
Afmelding als vrijwilliger: Frans en Helma vd Nieuwenhuijzen (groen). 
 
Opening 
De vergadering wordt door Pieter geopend en hij heet de aanwezigen welkom. Vanavond heeft 
helaas ongeveer de helft van de vrijwilligers afgemeld vanwege andere bezigheden. Het is nu 
eenmaal zo dat we nooit een avond kunnen plannen dat iedereen aanwezig kan zijn. Vanavond staat 
vooral in het teken van een terugkoppeling vanuit de werkgroepen over de gedane werkzaamheden 
en de plannen die er voor het aankomende voorjaar op de agenda staan.  
 
Een aantal punten worden eerst door Pieter besproken: 

 Er heeft een gesprek plaatsgevonden over de mogelijke plannen met het gebouw van bs De 
Hooght. Dit gesprek is ingepland vanuit initiatief van Jan Boons, hij had namelijk opgevangen dat er 
een geïnteresseerde persoon was om te investeren in het gebouw. Samen met leden van het 
Platform en betreffende persoon zijn de plannen doorgesproken. In eerste instantie is het idee 
ontstaan om een bedrijfsverzamelgebouw te ontwikkelen. Dit idee is voorafgaand aan het gesprek 
ook reeds doorgesproken met wethouder Keijzers en zij was al erg enthousiast bij het horen van dit 
idee en de achterliggende gedachte om bedrijvigheid te creëren in het anders nog stiller wordende 
Waspik-Boven.  
Bij een bedrijfsverzamelgebouw moet in dit opzicht gedacht worden aan ruimte voor een 
pedicurepraktijk, fysiotherapeut, administratief kantoor, fietsenmaker, hobbyclub. Dit betreft dus 
kleinschalige werkzaamheden die ook niet teveel verkeer gaan veroorzaken. Het moet geen 
'bedrijventerrein' worden. In Waspik-Boven blijken bijna 100 KvK inschrijvingen te bestaan. Deze 
bedrijven zijn allemaal aangeschreven om te informeren over deze plannen. Volgende week 
donderdag 19 maart om 20.00uur is er voor alle geïnteresseerden een info bijeenkomst om te 
brainstormen over deze plannen en op die manier te peilen in hoeverre er interesse is vanuit de 
Bovense ondernemers. Bij deze is iedereen dan ook uitgenodigd om die avond aanwezig te zijn. 
Graag wel even aanmelden als je wilt komen via: info@buurthuis-schooltje.nl.  
Ondertussen is ook een architectenbureau ingeschakeld om een plan te ontwikkelen ter verbouwing 
van De Hooght tot een bedrijfsverzamelgebouw. Een volledig plan moet voor het eind van deze 
maand bij de gemeente ingediend zijn. Daarna zal de gemeente gaan bepalen welke ingezonden 
plannen verder uitgewerkt kunnen worden. Uiteindelijke 'gelukkige' zal diegene zijn met het hoogste 
bod voor de grond en gebouw en tevens met een passend plan binnen de omgeving. Wordt vervolgd. 

 Op 21 maart wordt er vanuit de werkgroep groen van het Platform een dag gepland om de 
omgeving rondom de nieuwe brandweerkazerne aan te planten. Menig persoon is niet zo te spreken 
over het kale aanzicht tegen het gebouw zoals het er nu bij staat. Daarom is het idee ontstaan om dit 
aan te gaan pakken en nadat de werkgroep een geheel groen beplantingsplan heeft ingediend bij de 
gemeente is dit goedgekeurd en gaat dus uitgevoerd worden op zaterdag 21 maart as. Bij deze wil ik 
eenieder die hier aan mee wil werken oproepen om de 21e om 8.00uur te verzamelen bij de kazerne. 
Er is ondertussen een uitnodiging vanuit het Platform verstuurd, Pieter zal die verder verspreiden 
onder de Bovense werkgroepen. 

 De landelijke opschoondag staat gepland op zaterdag 28 maart as. Hiervoor zijn onze groene 
vrijwilligers ondertussen ook uitgenodigd om aan deel te nemen. We hebben besproken dat het ook 
voor deze dag beter zou zijn dat er meer mensen deelnemen aan deze dag om te zorgen voor een 
schoner Waspik-Boven. Dus ook via deze weg willen we iedereen die de 28e de tijd heeft vragen om 



de agenda vrij te houden. Hoe en wat precies de planning is van deze dag is nog niet bekend, maar 
zal binnenkort duidelijk worden. Pieter zal tevens een stukje in de Maasroute laten zetten om 
verdere aandacht te vragen aan de Bovense bewoners. Immers hoe meer personen zullen 
deelnemen, des te meer er opgeruimd kan worden! 
 
 
Werkgroep Activiteiten 

 Op dit moment volop bezig met plannen voor een zogenaamde 'Bedrijvig Boven' dag te 
organiseren. Deze staat gepland op zaterdag 13 juni as. van 11.00 tot 17.00uur in en rond 't 
Schooltje. Zoals gemeld blijken er in Boven zo'n 100 KvK inschrijvingen bekend te zijn. Om deze 
'bedrijven/ kleine ondernemers' meer bekendheid te geven binnen de Waspikse (en daarbuiten?) 
gemeenschap, wordt deze dag georganiseerd. Op Bedrijvig Boven kunnen de geïnteresseerde 
ondernemers zich presenteren. Dit zal zorgen voor een wederzijdse opbouw van contact: de 
ondernemer kan zichzelf kenbaar maken bij het publiek en het publiek komt erachter dat er in 
Waspik-Boven toch veel bedrijvigheid plaatsvindt (al is het soms achter de schermen).  
Op donderdag 19 maart as om 20.00uur is er in 't Schooltje een bijeenkomst voor iedereen die 
geïnteresseerd is in deelname aan deze dag. Deze avond wordt gebruikt om samen met de 
ondernemers en andere geïnteresseerden een soort van brainstorm sessie te houden om te bepalen 
hoe Bedrijvig Boven georganiseerd en aangekleed kan worden om het voor iedereen zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken.  

 Tweede activiteit waar volop aan gewerkt wordt is het terug in leven roepen van de 6-kamp. 
In samenwerking met de vroegere KPJ Waspik heeft de werkgroep activiteiten een plan om deze 
mooie 6-kamp activiteit weer tot leven te brengen. Deze staat gepland op zondag 19 juli, wederom in 
en rond 't Schooltje. Hiermee komt deelname aan de landelijke Burendag te vervallen omdat in dat 
weekend (26 en 27 sept.) ook Waspik Fantastic op de agenda staat. Als er vanuit onze vrijwilligers 
nog andere ideeën opkomen om toch iets op de Burendag te kunnen doen, dan horen we dat graag. 
Zoals bekend van afgelopen jaar wordt er voor activiteiten op de Burendag geld beschikbaar gesteld. 
Het zou zonde zijn om die kans aan ons voorbij te laten gaan. Er wordt al een voorstel gedaan om die 
dag te gebruiken om bijv. speeltoestellen, groenperken of straatwerk op te knappen. Daar is immers 
ook materiaal voor nodig. Tegen de tijd dat ideeën voor een Burendag activiteit aangemeld moeten 
worden bij de nationale Burendag organisatie (uiterlijk ergens in mei), zal ik aan eenieder nog eens 
informeren naar ideeën. Uiteraard zijn die in de tussentijd ook altijd welkom! 
 
Werkgroep Groen/Buurtschouw 

 Zoals op de voorgaande vergadering gemeld wil de werkgroep buurtschouw/groen een 
buurtschouw ronde doen samen met de wethouder. Er is nu afgesproken dat de werkgroep eerst zelf 
een lijst opstelt van aandachtspunten in Waspik-Boven. Hiervoor zal Fons ook een oproep plaatsen in 
de nieuwsbrief van 't Schooltje om de bewoners te vragen of zij aandachtspunten kennen. Die 
worden dan meegenomen als de ronde met de wethouder gemaakt wordt. Op het moment dat de 
werkgroep een lijst heeft, zal Pieter een afspraak inplannen met de wethouder. Dit zal dan ergens 
tegen het eind van april zijn. 

 Om ook vanuit de bewoners meer info te krijgen of er punten voor de buurtschouw zijn, zal 
Fons in de nieuwsbrief van 't Schooltje een oproep plaatsen om de bewoners te laten aangeven als zij 
aandachtspunten weten. 

 Sef geeft aan dat er vanuit de gemeente (Ted Elschot) is aangegeven dat er een gesprek komt 
met de groen aannemer binnen de gemeente en verschillende vrijwilligersgroepen in de gemeente 
om de plannen voor dit jaar door te spreken. Daarbij wordt dan bepaald wat de werkgroepen hierin 
kunnen betekenen. Pieter zal bij Ted navragen of hiervan al een datum bekend is.  

 Anton heeft aan Pieter kenbaar gemaakt dat er snoeiafval is gestort in De Rugt en dat de 
bankjes bij het Kapelletje aan het rotten zijn. Hiervan is nog geen melding bij het KCC gemaakt. Pieter 
zal dit alsnog doen. 
 



Werkgroep Boodschappenvoorziening 

 De werkgroep heeft zich op velerlei manieren ingezet om te trachten een 
boodschappenservice voor de hulpbehoevenden in Waspik-Boven op te zetten, maar tot op heden is 
er niet voldoende animo gebleken. Er is contact geweest met de supermarkten, ContourdeTwern, 
SociaalContact. Ook zijn er flyers verspreid in ondermeer Den Bolder en 't Schooltje. De conclusie 
moet echter getrokken worden dat er positief gereageerd wordt op het idee, maar dat er toch geen 
belangstelling blijkt te zijn. Cor geeft ook aan dat er bijv. in de supermarkten door ouderen 
boodschappen worden gedaan in bijzijn van een familielid. Wat erop duidt dat de hulpbehoevenden 
in Waspik het goed voor elkaar hebben op dit moment. Dit kunnen we uiteraard alleen maar als 
positief bestempelen, omdat dit juist ook de trant is die vanuit de overheid de komende tijd steeds 
meer 'opgedragen' wordt.  

 Vanwege dit feit hebben beide heren (Jan en Cor) aangegeven zich op een andere manier te 
willen gaan inzetten voor Waspik-Boven. Samen met Pieter zullen ze om tafel gaan zitten om te 
kijken hoe dit in te richten is.  

 
Werkgroep Verkeer 

 Het rapport dat door VVN is opgesteld ligt ondertussen bij de gemeente. Dit betreft een 
aanbeveling richting gemeente hoe om te gaan met de plannen voor de fietsroute van de 
schoolgaande kinderen vanaf volgend schooljaar. Zoals eerder aangegeven blijkt het idee om een 
fietspad aansluiting vanuit de bocht in de Schotsehooglanderstraat naar het Halvezolenpad te maken 
een te kostbaar plan. Daarnaast mag er in natuurgebied De Vest ook geen openbare verlichting 
geplaatst worden. In het VVN rapport wordt wel het idee aangedragen om als alternatief voor 
reflectors of zonne-energie verlichting te kiezen, maar ook daarbij zijn kosten waarschijnlijk de 
doorslaggevende factor daar niet voor te kiezen. 
Belangrijk punt is ook dat VVN aangeeft dat de jeugd vaak toch zal kiezen voor de snelste route en 
die zal altijd over de Schotsehooglander en Spoorstraat lopen. Dan zal het weggegooid geld zijn om 
een nieuwe aansluiting door De Vest te gaan maken.  
Wel wordt er vanuit VVN sterk op geattendeerd dat de huidige aansluiting voor fietsers naar De Vest 
(bij huisnr. 27) niet fietsveilig is. Hiervoor is ook door VVN een aanpassingsplan toegevoegd om dit 
punt veiliger te maken. Vanuit de gemeente is aangegeven hier op in te spelen en te zorgen dat deze 
situatie is aangepast voor aanvang schooljaar 2015/2016. In de hoop dat dat dan ook gaat gebeuren. 
Daarnaast wordt er aangegeven dat de situatie in de Spoorstraat met de paaltjes langs de 
fietsstroken ook niet de meest veilige manier is. Echter gaat herinrichting van de Spoorstraat op de 
lange termijn plaatsvinden. In het Mobiliteitsplan van de gemeente Waalwijk wordt dit dan ook 
opgenomen voor de lange termijn (2015-2020...).  

 Om extra aandacht te vragen bij de gemeente voor de onveilige situatie aansluiting De Vest 
zal Pieter een melding maken bij het KCC van de gemeente. 
 
Werkgroep Speelvoorzieningen 

 Zoals eerder aangegeven heeft Canja overleg gehad met De Hooght over de speeltoestellen 
aldaar. Een gedeelte daarvan zal mee gaan naar locatie Jacinta en de overblijvende toestellen 
worden ter beschikking gesteld aan gemeenschap Waspik-Boven. Canja houdt dit mee in de gaten als 
er 'verhuisplannen' bekend worden. 

 Zowel Canja als Pieter hebben reeds melding gemaakt van de onveilige situatie rond het 
speelveldje Elzendreef, maar tot op heden nog geen reactie gehad. Pieter heeft wel via Ted nog te 
horen gekregen dat het bij een verantwoordelijke persoon binnen de gemeente ligt, maar verder nog 
niets duidelijk geworden. Pieter zal wederom navraag doen. 

 Ook wordt nog gemeld dat Ted eens heeft gezegd dat er rubber matten beschikbaar zijn om 
een speelveldje op te knappen. Dit zou bijv. voor de Elzendreef een idee zijn omdat deze nu uit zeer 
grote kuilen bestaat. Pieter neemt dit op met Ted. 

 Het idee om het huidige veldje aan de Elzendreef te verplaatsen naar het Wilgenplantsoen 
dient bij de gemeente aangegeven te worden, maar moet wel een goede onderbouwing hebben. Er 



zal binnen De Rugt nog gebouwd gaan worden wat dus bouwverkeer met zich meebrengt. Op dat 
moment is het niet slim om het speelveldje al te verplaatsen naar het Wilgenplantsoen. Aan de 
andere kant zal de gemeente ook niet blij zijn als er nu rond het Elzendreef veldje een hekwerk oid 
geplaatst wordt en binnen 2 jaar weer weg kan omdat dat het gehele veldje naar Wilgenplantsoen 
gaat. Dit zijn punten die goed beschreven moeten worden om in te dienen bij de gemeente. Canja en 
Jan zullen hiervoor een plan opstellen voor de speelveldjes zoals nu bestaan in Waspik-Boven. Samen 
met het gebruik maken van de toestellen die bij De Hooght beschikbaar komen, kan dan een advies 
richting gemeente aangedragen worden. Als wij dit als werkgroep netjes, duidelijk en goed 
onderbouwd opstellen zal er vanuit de gemeente sneller geneigd zijn om medewerking te verlenen. 
(burgerinitiatief) 
 
Rondvraag 

 Jan van Wijk vraagt zich af waarom er 'vanuit het niets' incontientiecontainers geplaatst zijn. 
In Boven is dat nabij De Hooght en in Beneden staat er een bij de Aldi en bij het bejaardenhuis. Pieter 
geeft aan dat de locatie bij De Hooght ook binnen het Platform vragen opgeleverd heeft omdat deze 
aan een doorgaande weg staat zonder 'stop'locatie. 
De achterliggende gedachte hiervan is het besluit van de gemeente om de grijze kliko nog maar 1x in 
de 4 weken op te halen. Mensen die incontinentie afval hebben zullen daardoor niet meer voldoende 
hebben aan 1 kliko. Zij kunnen dat afval nu dus in de incontinentie containers kwijt. 
Jan vraagt zich wel af hoe dit in de zomer bij hogere temperaturen gaat zijn. Pieter zal deze vraag (via 
het Platform) bij de gemeente kenbaar maken. 
 
Slot 
Volgende vergadering zal begin mei 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. 


