Verslag Vergadering Platform Waspik 26 augustus 2014
Afwezig: Gerda Heijn, Nel Mathlener en Fons Verharen
1. Opening : Welkom door de voorzitter en de hoop dat iedereen een
goede vakantie heeft gehad. Vraag of iedereen accoord is om de
vergadering van 9 dec. te verplaatsen naar 16 december en is geen probleem.
2. Notulen van 13 mei 2014 + actielijst:
- wie neemt contact op met Beate van der Ploeg? (Bert i.p.v. Nel)
- verder geen opmerkingen en dank voor de notulist.
3. Mededelingen:
- door Slagenland is een bijdrage gedaan van € 3000 voor Soc.Cont.Waspik;
en € 35.000 toegezegd voor aanleg van het fietspad van Wielstraat naar
’s Gravenmoerse weg;
uit gesprek met Suzanne Poelman over de afwijzing van subsidie SCW door
gemeente voor 2015 blijkt de gemeente heel strikt te blijven ondanks een
brief van dhr. Tiemstra;
- lezing Casade bijgewoond door Bert met vooral info om zelf eigen taak te
benadrukken;
- kennismakingsbijeenkomst van MAR (maatsch.adviesraad) van Cassade door
Bert bezocht. Ook Jos zit in deze raad die bestaat uit ong. 12 pers. afkomstig uit hele
gebied van Cassade. MAR geeft advies aan het bestuur en start begin sept.
Kandidaten zijn nog steeds welkom ;
- kruisplaten letterlijk gedoopt door hevige regen bij de onthulling maar verder
goed verlopen in de gerestaureerde molen. Na de speeches en de regen toch
nog de onthulling ter plaatse door wethouder van Groos ;
- wijkbudget voor heel de gemeente verhoogd van 100.000 naar 150.000 en is
te gebruiken voor allerlei activiteiten en aan te vragen door elke inwoner;
- zienswijze A27, ingediend door Chris, om aan te geven dat geen stoplichten bij
Hooipolder wenselijk zijn en voor de afslag oost naar noord evenals de geplande
afslag west naar noord rechtstreeks mogelijk wordt;
- afscheid wethouder Riné van Dongen bijgewoond door Cees waarin o.a. gesproken
door burgemeester Noordanus van Tilburg en gedeputeerde de Boer over de
logistieke centra in Tilburg en Waalwijk en de behoefte aan deze ontwikkelingen;
- kennismakinggesprek met nieuwe wethouder Judith Keijzers uit Son waarin o.a.
gesproken is over dorpskrant, nieuwkomersboekje en budgetbesteding door Waspik.
Verder is veel info gegeven aan de wijkwethouder van Waspik en tevens bepaald om
in oktober een nieuwe afspraak te maken na een langere kennismaking met Waalwijk
door de wethouder;
4. In- en uitgaande stukken:
- geen opmerkingen;

5. Uitvoeringslijst/projecten
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uitvoeringslijst door enkelen moeilijk te openen op computer daarom proberen
om in ander programma op te slaan;
werkgroep Waspik Boven zijn 6 werkgroepen gevormd waarbij verkeer
al bezig is met onderzoek naar fietsmogelijkheid naar scholen in Waspik Beneden.
Verder zijn afspraken gemaakt over boodschappen-service voor hulpbehoeftigen
naar Aldi en Plus. De Burendag wordt voorbereid en deelname aan de landelijke
Burendag waarvoor subsidie beschikbaar is;
overdracht van informatie van WWV door Andre heeft plaats gevonden en verder
overlegbijeenkomst met Ted. Speerpunten zijn mobiliteitsplan en verkeersveiligheid binnen Waspik. Eerst alle risicopunten verzamelen en dan overleg met
deskundigen van gemeente;
de aanleg van het fietspad Wielstraat-’s Gravenmoerseweg vordert gestaag,
waarbij een bezwaar is ingediend, maar kan waarschijnlijk geen belemmering zijn.
De door de gemeente Dongen geraamde kosten bedragen € 128.000 maar door
Chris voorgestelde vrijwilligers inzet te verlagen tot € 80.000;
voorde Natte Parel heeft Chris overleg bijgewoond, maar hoofdzakelijk gesproken
over gebied richting Sprang Capelle;
Sociaal Klimaat heeft met Nel de week Eenzaamheid voorbereid. Verder blijft er
eenmaal per jaar de maatschappelijke discussie. Het Startpunt en de werkgroepen
FBW en Eenzaamheid draaien goed en met groot enthousiasme van de vrijwilligers;
N&M heeft zorg over de snoeiafvalstorting, maar Ted heeft aangegeven om, totdat
de nieuwbouw van de Brug start, gebruik van de oude brandweerkazerne kan blijven
worden gemaakt. Daarna wordt geprobeerd bij de nieuwe kazerne een plek te vinden
evt. door storten in containers.
Bij de Vest wordt geprobeerd tijdens de Boomfeestdag bomen te planten terwijl nu
de asbestverwijdering wordt uitgevoerd en sloten in het gebied worden doorgetrokken. De wiel in de Past. Huijbersstraat moet nog worden afgewerkt.
op de Dorpsboerderij zijn bij het zomerfeest meer dan 100 bezoekers geweest en
6 sept. Is er een BBQ voor de vrijwilligers. Er zijn nu ong. 35 vrijwilligers maar nog
graag iemand voor donderdagmiddag. Per maand 600 tot 700 bezoekers.
de vernieuwde website ziet er goed uit en vraagt nog enkele aanpassingen. Over de
moeilijkere verkeersituaties in Waspik wordt opgeroepen mee te denken. Verder
is door Rene een fotoboek gemaakt over de afbraak en de opbouw van de Stroming.

6. Rondvraag:
- Wim * kastanjeboom bij Sunny Home wordt gekapt met de vraag of nieuwe aanplant
komt en of de stam ergens voor te gebruiken is. Antw. Jos informeert.
* wegdek Schoutstraat-rotonde-oprit A59 slecht met verzoek om snel herstel;
* kunnen evt. bij banken op Halve Zolenpad knotwilgjes geplant worden;
* de liguster in het centrum zou in verband met verkeersveiligheid vaker geknipt
moeten worden.
- Bert * “Samen Top” start op 1sept. in Den Bolder nadat zij in de oude Rabo buiten de
boot zijn gevallen. Er wordt gestart met 5 beperkt begaafden die 5 dgn per week
ergens in Waspik actief zijn.
*per 1 jan. start een nieuwe manager in Den Bolder .
- Pieter * Hoeveel geld beschikbaar voor Waspik Boven?
Antw. Begroting indienen bij Cees.
7 Sluiting: Dank voor aanwezigheid en inbreng.
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