
 
Notulen vergadering Werkgroep Waspik-Boven 
 
Datum: 6 juli 2015 
Locatie: ‘t Schooltje 
Aanwezig: 16 personen, daarnaast ook genodigden Petra de Bruin en Rinus Voermans van Casade, 
wethouder Judith Keijzers en Jan Vissers. 
Afwezig met bericht: Peter Geenen, Sef Linders.  
Afmelding als vrijwilliger: Piet Akkermans (groen). 
 
Opening 
De vergadering wordt door Pieter geopend en hij heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom 
aan mevrouw Petra de Bruin en de heer Rinus Voermans van Casade. Zij zijn uitgenodigd als gevolg 
van de sponsoring die zij doen voor de 6-kamp die door de activiteiten groep wordt georganiseerd. 
Zij zullen een presentatie geven over wat Casade precies doet en in hoeverre zij met Waspik 
verbonden zijn en daarom iets voor de gemeenschap willen en kunnen betekenen. Daarnaast is ook 
wethouder Keijzers uitgenodigd om een toelichting te geven over de buurtschouw die is gehouden 
met de werkgroep groen/grijs. Laatste genodigde van vanavond is de heer Jan Vissers. Op uitnodiging 
van Jan Boons zal hij toelichting geven over de plannen die hij heeft voor het gebouw van bs De 
Hooght.  
Het is een tijdje geleden dat we samen hebben gezeten, des te meer punten zijn er vanavond te 
bespreken. 
 
Activiteiten 

 Fons geeft een korte introductie over de organisatie van de 6-kamp. Daarvoor is Casade (het 
oude Slagenland Wonen) benaderd om dit mede mogelijk te maken dmv sponsoring. Als 
tegenprestatie wil Casade laten zien wat zij doen voor de gemeenschap, dit keer in de vorm van het 
project 'energiebesparing'. Casade heeft een stimuleringsfonds beschikbaar van waaruit zij dergelijk 
initiatieven als onze 6-kamp financieel kan steunen.  
De reden dat Casade deze steun bied is dat zij zich lokaal wil 'verankeren' in de (kleine) 
gemeenschappen en daarmee ook naamsbekendheid wil versterken. Leefbaarheid staat bij Casade 
hoog in het vaandel, dat sluit dus goed aan bij de uitgangspunten van onze werkgroepen in Waspik-
Boven. Middels het voornoemde project energievoorlichting wil Casade iets doen voor de bewoners 
in de vorm van voorlichting aan huis over de mogelijkheden op het gebied van energiebesparing. Dit 
wordt samen met Baanbrekers gedaan om mensen op die manier de mogelijkheid te bieden weer te 
herintreden op de arbeidsmarkt. Op deze manier leveren zij dus een dienst aan bewoners en tevens 
ondersteunen ze de activiteiten van Baanbrekers. Deze medewerkers worden door Casade opgeleid 
om een gericht en adequate advies te kunnen geven over mogelijkheden tot energiebesparing. Deze 
adviezen worden kosteloos aangeboden omdat deze dienst door Casade  met vrijwilligers gedragen 
wordt. Een bepaalde periode nadat er een advies is gegeven voor een huishouden, komt een 
medewerker van Casade/Baanbrekers weer langs om te evalueren.  
Via het netwerk van Platform Waspik wil Casade dit project meer bekend maken in Waspik. Dat is 
dus ook de reden dat zij vanavond bij ons aanwezig zijn. De aanwezigen wordt ook gevraagd om zijn 
eigen (thuis) netwerk te informeren over deze mogelijkheid voor (gratis) advies. Aan het eind van de 
avond zullen een aantal flyers worden verdeeld waarin het project energievoorlichting nog eens 
wordt uitgelegd. De personen die nu reeds interesse hebben in een dergelijk energieadvies, kunnen 
zich aan het eind van de avond ook meteen opgeven bij Petra of Rinus. Dit kan ook naderhand thuis 
via de digitale snelweg. 
 

 Na een aantal vragen die door Petra en Rinus beantwoord worden, vervolgt Fons over de 6-
kamp die op zondag 19 juli as gehouden wordt. Ondertussen zijn er flyers verdeeld en posters 
opgehangen. Bij de rotonde staat een groot doek.  



Er zijn nog een aantal vrijwilligers nodig voor het op- en afbouwen van de spellen en tevens om op de 
dag zelf bij de spellen te staan ter controle/jury. Hiervoor melden zich Coby, Piet, Harry en Pieter. 
Daarnaast zijn uiteraard ook de vrijwilligers van de werkgroep activiteiten aanwezig (Albert, Dré, 
Fons, Jan, Rita, Roel en ...) 
Het opbouwen zal plaatsvinden op zaterdag 18 juli vanaf 10.00uur. Zondags zal de dag aanvangen 
om 12.00uur. Vrijwilligers worden eerder verwacht (tijd wordt op zaterdag afgesproken). Vanaf 
ongeveer 13.00uur zullen de teams starten. Het afbreken van de spellen zal vanaf ongeveer 17.00uur 
gebeuren. Daarna zal rond 18.00uur de prijsuitreiking plaatsvinden bij 't Carmelietje, waarna wordt 
afgesloten met een feestavond met DJ Stefan.  
 

 De Burendag zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 26 september. Op deze dag is het de 
bedoeling om het plan van 'Bedrijvig Boven' te organiseren. Daarnaast zullen ook een aantal 
activiteiten voor de kinderen gepland worden. Alvorens hiermee te beginnen zullen 's morgens 
activiteiten plaatsvinden in de vorm van groenonderhoud/zwerfvuil ruimen oid. Precieze indeling en 
plannen voor deze dag moeten nog uitgewerkt worden. Aanvraag bij het Oranjefonds moet wel voor 
de zomervakantie plaatsvinden!! 
 
De Hooght 

 De heer Jan Vissers is door Jan Boons uitgenodigd om zijn plannen mbt het gebouw van bs De 
Hooght toe te lichten. Ondertussen is er bij de meesten van ons wel bekend dat er vanuit onze 
werkgroepen een idee is opgeworpen om het gebouw te gaan gebruiken als 
bedrijfsverzamelgebouw. Dit om de leefbaarheid in Waspik-Boven te kunnen behouden of zelfs een 
boost te geven. Er is reeds een gesprek geweest met de wethouder over dit plan en zij was erg te 
spreken over dit initiatief.  
Bij het indienen van het plan dat door Jan Vissers geïnitieerd wordt, bleek hij het op 1 na hoogste 
bod te hebben. Volgens de regels zou het idee met hoogste bod de winnende zijn. Met de hoogst 
biedende partij zijn op dit moment dan ook gesprekken gaande bij de gemeente.  
Naast het bieden van een meerwaarde voor Waspik-Boven, sluit het plan van Jan Vissers ook aan bij 
de huidige bestemming van het gebouw. Dit was ook een vereiste bij het indienen van een plan. Er 
worden ook wel gesprekken gevoerd tussen gemeente en Jan op dit moment, dus daarmee geeft hij 
ook aan dat het 'Bovense idee' nog niet in zijn geheel verloren is. Echter is op dit moment wel 
aangegeven dat er, stel het principe van bedrijfsverzamelgebouw gaat niet werken gedurende de 
eerste 5 jaar, er een extra investering bovenop moet komen om alsnog naar woningbouw over te 
kunnen gaan. Jan is dergelijke stellingen aan het uitzoeken ism een jurist.  
Ook vinden er gesprekken plaats tussen Jan en leden van de werkgroepen Waspik-Boven. Ook wij als 
Platform werkgroepen ondersteunen het idee om de leefbaarheid in Waspik-Boven te behouden. 
Hiermee is reeds vastgesteld dat er een stichting opgericht dient te worden die in het positieve geval 
het bedrijvengebouw zal gaan huren van de koper.  Voor onderhoud en aanverwante zaken zullen 
ook afspraken gemaakt worden met de huurders die gebruik gaan maken van het pand. Dit zal ook 
een gezamenlijk initiatief worden, met hulp van contacten via het Platform Waspik.  
 
Terugkoppeling Buurtschouw 

 Op een zonovergoten vrijdagmiddag 22 mei jl. hebben leden van onze groen/grijs werkgroep 
samen met de wethouder een buurtschouw gehouden om te kijken waar de aandachtspunten liggen 
in Waspik-Boven. De punten die hieruit voort zijn gekomen, zijn via Ted Elschot meteen 
doorgespeeld naar de juiste personen binnen de gemeente.  
 - Voor de aanpak van de speeltuinen in Boven is een brief uitgestuurd naar de omwonenden 
van de aanwezige speelveldjes. Hierin wordt aangegeven welke plannen er zijn mbt de speelveldjes. 
Uitvoering hiervan zal gaan plaatsvinden tegen het eind van het jaar, als de inrichting van De Rugt 
wordt gedaan door de gemeente.  
 - Voor de nieuw in te richten speelveldjes wordt door Ted nog eens de mogelijkheid 
aangegeven om deze als adoptie speelveldje te benoemen. Dit houdt in dat een comité van 



bijvoorbeeld ouders of omwonenden een speelveldje schoon houden en het groen bijhouden. 
Onderhoud en technische zaken mbt de toestellen zelf zal altijd onder verantwoordelijkheid van de 
gemeente vallen.  
 - Bij het aanleggen en/of aanpassen/verplaatsen van een speelveldje waarbij de 
ouders/buurtbewoners een handje meehelpen, zal dit in positieve zin helpen om het onderhoud 
door diezelfde personen te laten doen. Zij zullen daardoor meer gestimuleerd worden.  
 - Het (her)plaatsen van de toestellen zelf zal altijd door een aannemer (Van Wijlen) gedaan 
moeten worden ivm certificering.  
 - Voor De Rugt is een bedrag van €11.000,- beschikbaar gesteld voor de aanplant en inrichten 
van het nieuwe speelveldje.  
 - De mogelijkheid om het handbalveldje (wat vanaf komend seizoen niet meer door Witte 
Ster zal worden gebruikt) als trapveldje voor de jeugd te gebruiken, moet in overleg met The White 
Boys worden gedaan. Zij zijn immers gebruiken van het voetbalveld dat op hetzelfde terrein is 
gevestigd.  
 - Aandachtspunten mbt straatwerk (denk bijv. aan stoep Sch.Hooglandersstr.)  zijn reeds 
opgelost. 
 - Verzakking van de weg en slechte verlichting in het Olmenpad is bij Ted niet duidelijk wat 
daar de problemen zijn. Vrijwilliger en bewoner Cor zal in gesprek gaan met Ted hierover.  
 - De belijning en haaientanden op de 's Gravenmoerseweg zijn ondertussen vernieuwd. 
 - Het bol liggen van straatwerk in de Spoorstraat is een reeds bekend probleem en daarvan is 
ook eerder aangegeven dat daar niets aan veranderd kan worden ivm de beschikbare ruimte. Dit 
wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 - Parkeerprobleem in De Rugt is door Lars Mathijssen (verkeersdeskundige van de gemeente) 
uitgelegd aan Pieter tijdens een meeting vanuit Platform werkgroep verkeer. Er wordt binnen de 
gemeente gerekend met een factor van 1,8 auto's per woning. Daarvoor is er in een bepaalde straal 
voldoende parkeergelegenheid (denk aan The White Boys), dus zal de gemeente geen extra 
parkeerplaatsen realiseren. Wel zal iom Pieter bekeken worden of er bij inrichten van het groen in De 
Rugt (Wilgenplantsoen) rekening gehouden kan worden hiermee. 
 - Schoonmaken van de banken rond de kastanjeboom wordt ingepland. Ditzelfde voor de 
banken aan het Paterswiel zit in aanbesteding en daar kan Ted (nog) niets over zeggen. 
 - Onderhoud van straatwerk en groen in de Carmelietenstraat wordt in het bestek 
opgenomen. 
 - De verschillende uitvoeringen lantaarnpalen die nu aan het Wilgenplantsoen staan zal in de 
tijd vervangen worden door gelijke palen. Nu zijn het tijdelijke palen vanwege de bouwactiviteiten. 
 - De slechte stukken in de heg aan de Sch.Hooglandersstraat/Berkendreef wordt volgens de 
gemeente verantwoordelijke veroorzaakt door strooizout en niet door de gesuggereerde gaslek die 
daar is geweest. Echter strooizout zou een groter deel van de heg hebben moeten aantasten. Ted zal 
nog eens navraag doen hierover om een daadwerkelijke oorzaak te achterhalen. Mogelijk is er toch 
nog een (kleine) gaslek aanwezig. 
 - Overlast van hondenpoep in De Vest wordt veroorzaakt door losloopgebied. Er mag in een 
natuurgebied geen hondenuitlaatplek (omheind) worden gemaakt. Er zal gekeken worden hoe dit 
opgelost kan worden.  
 
Afsluitend geeft Ted nog eens aan dat meldingen van problemen die geconstateerd worden, via het 
KCC van de gemeente ingediend moeten worden. Op die manier zijn alle meldingen te volgen en 
wordt er ook door de gemeente op gereageerd. Tegenwoordig kan dit ook middels een app gedaan 
worden. 
 
Aansluitend geeft Coby aan dat er na afloop van de buurtschouw door Marieke van 't Carmelietje 
gratis koffie werd aangeboden. Zelfs terwijl zij eigenlijk gesloten was! Hiervan zal een dankwoord in 
de volgende nieuwsbrief van 't Schooltje komen. 



Jan Vissers geeft de tip mee voor kiezen van speeltoestellen om vanuit De Hooght mee te nemen, om 
niet de metalen 'ballenplaat' mee te nemen. Deze maakt namelijk een dusdanig veel geluid dat dit 
voor plaatsing in een woonwijk niet in dank afgenomen zal gaan worden. 
 
Overige agendapunten 
Pieter geeft in het kort de status van een aantal ingediende meldingen bij het KCC: 
- De twee banken bij het kapelletje waren aan vervanging toe. Hiervoor is 1 nieuwe in de plek 
gekomen. 
- Er was groenafval gestort in De Rugt, dit is door de gemeente weggehaald. 
- De aansluiting fietspad De Vest is toegezegd door Lars Mathijssen dat dit voor aanvang van het 
nieuwe schooljaar aangepast zal zijn. Dit zal hoogstwaarschijnlijk een 'compromis oplossing' zijn tov 
het voorstel dat door VVN is gemaakt. Dit ivm het feit dat het aanliggende woonhuis al jaren kampt 
met parkeerproblemen en door de gemeente is toegezegd dat daar iets aan gedaan zal worden. Als 
de kruising zoals hij nu is, aangepakt zal worden, moet daar dus ook rekening mee gehouden 
worden. Het open veldje aan de andere zijde van de straat is bestemd voor woningbouw, dus de 
simpele mogelijkheid om dar parkeervakken te maken gaat helaas niet op. Dit maakt de situatie 
meer complex. Pieter zal hierover in contact blijven met Lars. 
- Veiligheid bij het speelveldje aan de Elzendreef wordt niet meer aangepakt omdat deze toestellen 
aan het eind van het jaar verplaatst gaan worden naar het Wilgenplantsoen. Om de plannen voor de 
speelveldjes duidelijk te maken is er een brief uit gegaan waarop Pieter een 3-tal reacties heeft 
gehad van personen die materieel beschikbaar hebben (kraantje, vrachtwagen) en ook op dat 
moment mee willen helpen. We hopen op meer reacties tegen de tijd dat dit daadwerkelijk gaat 
plaatsvinden (waarschijnlijk okt/nov. dit jaar). 
- Onveilige ondergrond speelveldje André Brokxstraat vanwege vuile grond en steen/glasresten heeft 
voor de gemeente geen prioriteit. Dit veldje is ook afhankelijk van de nog plaats te vinden 
bouwactiviteiten in die hoek. 
 
Rondvraag 
Ted: is er in Waspik-Boven behoefte aan een BuurtPreventieTeam?  
De algemene stelling is wel dat er behoefte aan is. Hiervoor zal een info-avond ingepland worden in 't 
Schooltje. Deze wordt door de gemeente georganiseerd, ergens in het najaar. 
 
Coby: aangezien er op dit moment nog slechts 3 teams zijn ingeschreven voor de 6-kamp, vind ze wel 
dat die altijd doorgang moet hebben.  
Dit wordt door Fons en Jan bevestigd. Er zijn immers al allerlei zaken vastgelegd. Niet alleen vanuit 
de organisatie, maar ook bij 't Carmelietje ivm de afsluiting aldaar.  
 
Cor: In de vorige vergadering reeds gevraagd om nog eens kenbaarheid te geven aan de 
boodschappenservice, dit is nog niet gebeurd. 
Pieter zal dit verzorgen door plaatsing in de nieuwsbrief van 't Schooltje en weekbladen. 
 
 
 
Punten vanuit vorige vergadering (niet besproken) 
Een aantal punten worden eerst door Pieter besproken: 

 Op zaterdag 21 maart jl. is er rond de nieuwe brandweerkazerne een groenstrook 
aangepland. Dit is geïnitieerd vanuit het Platform en zijn ook een aantal van onze Bovense 
vrijwilligers bij aanwezig geweest. Zoals we hebben mogen horen is het een geslaagde dag geweest 
(ondanks de regen die is gevallen). De kazerne heeft nu al een veel betere uitstraling en eerste 
aanzicht gekregen! Bij deze bedanken we de personen die deze aanplant mede tot een geslaagd 
resultaat heeft gebracht! 



 De week hierna vond de landelijke opschoondag plaats. Ook daarbij zijn een aantal van onze 
Bovense vrijwilligers aan de slag gegaan om Waspik-Boven schoner te maken. Er zijn heel wat volle 
vuilniszakken uit de wegbermen gehaald. Wat dat betreft kunnen we terugkijken op een geslaagde 
opschoondag! Ook hiervoor de deelnemers een hartelijke dank! 
 
Slot 
Pieter dank de aanwezigen en tevens ook de genodigde gasten voor vanavond. Hij geeft nog aan dat 
de geïnteresseerden voor een energieadvies zich kunnen inschrijven en er zullen ook een aantal 
flyers worden verdeeld. Afsluitend wenst hij iedereen een goede vakantie en de volgende 
vergadering zal later weer ingepland worden. Uiteraard zijn tussentijdse vragen/opmerkingen via de 
mail door te geven aan Pieter. 
 


