Openbare notulen bestuursvergadering
28 oktober 2014, locatie: Den Bolder, aanvang: 19.30 u.
Gast: Ted Elsschot
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Opening
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Notulen vergadering d.d. 26 augustus 2014
Opmerkingen n.a.v. de rondvraag
- Kastanjeboom naast de Rabobank wordt binnenkort omgehakt. Er zullen twee schijven
aan de heemkundekring worden gegeven, zodat de ouderdom van de boom kan worden
vastgesteld.
- Herstel wegdek stukje provinciale weg (van afrit tot rotonde) zal worden meegenomen
door WWV.
- WWV buigt zich ook over het voorstel van de heer Brokx over wijziging van de rotonde en
komt hier t.z.t. op terug.
Verder geen op/aanmerkingen Met dank aan Cees voor het maken van deze notulen.
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Mededelingen
- Opzet budget Platform 2017 e.v. Cees geeft een toelichting. Er komt een afspraak met de
wethouder en de wijkcoördinator om hierover te praten.
- Naar het Spin-off event dat georganiseerd wordt door de provincie gaan Jos en Cees.
- Uit de MAR: Bert en Jos bezoeken de vergaderingen. Tot nu toe gaat het vooral over de
financiële middelen van Casade. De raad is nog niet volledig en nieuwe leden moeten nog
gevonden worden.
Wat betreft het verzoek van Anneloes over nieuwbouw op de hoek Schoolstr./Kerkstraat:
Bert, Jos en Johan gaan hierover komende week een gesprek aan met Casade, waarbij
ook Christiaan Kuijten (VVD) aanwezig zal zijn. Casade heeft al aangegeven dat het
gehele gebouw een woonbestemming heeft.
Opmerking: omdat het Platform hecht aan haar onafhankelijkheid is het niet wenselijk dat
leden uit de politiek bij de gesprekken van het Platform met derden worden betrokken.
Daarop moeten we in de toekomst attent zijn.
- Plaatsing zendmast: de bewoners van de Duijvenvoordestraat en Hof van Polanen komen
in het geweer tegen de aanvraag van plaatsing van een Tele2-zendmast van 40 meter
hoog tussen kerkhof en eerste brugje richting Hof van Polanen. De oude mast (achter De
Wissel) is aan vervanging toe en de nieuwe dient binnen een bepaalde cirkel te staan. De
gemeente is van mening dat dit de beste locatie is.
De bewoners willen graag de ondersteuning van het Platform. Bert zal contact opnemen
met de gemeente om de juiste informatie te krijgen en vervolgens een voorstel maken.
- Info vanuit de gemeente door Ted
+ Uitleg over WMO-transities in iedere kern. Naar de mening van het Platform is er veel te
weinig duidelijk publiciteit aan gegeven, de verwachting is dat niet druk zal zijn op de
bijeenkomsten.
+ Verzoek om vervuiling van Put aan te pakken. Het voornemen is om de weg af te
sluiten, wanneer is nog niet bekend. Het onderhoud aan De Put wordt al jarenlang niet
meer uitgevoerd.

+ Speeltuin Watersnip, er zal nog een hek rondom worden geplaats. De werkgroep wil
doorgaan met het organiseren van activiteiten in de buurt.
+ Bewoners van de Margrietstraat willen ook iets aan de speelvoorzieningen gaan doen.
Die mogelijkheid is er, mits er voldoende medewerking van die bewoners zelf komt.
+ In Waspik-Boven is men bezig met een inventarisatie van de speelplekken en eventuele
wensen daarvoor.
+ Om de plannen over de spoorzone weer vlot te trekken zal er allereerst een gesprek
gevoerd moeten worden met “De Kleine Hoefjes”. Onduidelijk is wie de kartrekker moet
zijn: Platform of gemeente.
Opmerking Chris: komende zaterdag is er geen natuurwerkdag omdat de gemeente niet
gereageerd heeft op het verzoek van N&M. Jos zal contact zoeken met de betreffende
ambtenaren. Mocht dat nog enig resultaat opleveren dan wil N&M op een later tijdstip alsnog
de plannen uitvoeren.
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In- en uitgaande stukken
Geen bijzonderheden
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Uitvoeringslijst/projecten
Lijst wordt besproken en weer aangepast door Cees
Werkgroepen
- Waspik Boven
+ Belangrijk aandachtspunt: fietsroute basisschool. Er is een gesprek geweest met een lid
van VVN. Deze maakt een advies en stuurt dat naar de werkgroep en naar de gemeente.
Daarna zal er weer een gesprek met de gemeente gepland worden. E.e.a. wordt in
samenwerking met de basisschool gedaan.
+ De werkgroep groenvoorzieningen wil graag aansluiten bij N&M bij activiteiten zoals de
natuurwerkdag. Chris en Pieter zullen elkaar op de hoogte houden.
+ Vraag: wanneer worden de bladeren geruimd? De data wanneer de gemeente deze
ophaalt staan op Facebook. Verzoek om een melding maken als zou blijken dat er niet
geruimd is.
+ Er wordt een buurtschouw met de wethouder gepland.
+ Kerstboom Theresiakerk: het zou fijn zijn als deze er stond voor de kerstmarkt (7 december). Ted neemt hierover contact op Bert van Wijlen. De verlichting wordt door Cees
geregeld.
+ De plaats van de speeltoestellen in de Elzendreef vindt men gevaarlijk, te dicht bij de
weg; er wordt een plan gemaakt om de plek veiliger te maken.
+ De werkgroep wil meedoen aan de opschoondag in maart, laatste zaterdag in maart.
Chris en Pieter zullen hierover contact houden.
-

Ontwikkelingen fietspad richting Wielstraat
Via subsidie-aanvragen bij Rabobank en provincie worden hopelijk de laatste benodigde
gelden bij elkaar gebracht. 19 November geven Chris en Jos een presentatie bij de
Rabobank. De bedoeling is het pad in het komend voorjaar te realiseren.
Degene die bezwaar heeft aangetekend tegen de plannen heeft nog niet gereageerd op
het aanbod om in gesprek te gaan.

-

WWV
Aandachtspunten:
+ rotonde
+ fietspad basisschool
+ veiligheid zebrapaden
+ plaatsing verkeersborden

+ gesprek met gemeente-ambtenaren
-

SK
+ Startpunt
Volgens de gemeente blijft het Startpunt overeind, vrijwilligers zullen worden begeleid
door ContourdeTwern. Als gesproken is met betrokken partijen en duidelijk is wat men
wil komt het onderwerp hier terug.
+ Bijeenkomst 25 november: vanuit de gemeente is nog geen toezegging gedaan dat er
iemand uitleg zal komen geven.

-

N&M
+ Natuurwerkdag gaat niet door (zie onder agendapunt 3)
+ Beplantingsplan brandweerkazerne,nog geen actie vanuit gemeente
+ Spoorzone, nog geen actie vanuit gemeente
+ Boomfeestdag zal weer bij de eendenkooi gehouden worden.
+ Pastoor Huijberstraat zou nog verder opgeknapt moeten worden, Chris gaat na wat er
nog zal gebeuren.
Opmerking Cees: in het Spoorpaadje groeit de laurier dicht. Ted laat de BOA er naar
kijken.
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-

Dorpsboerderij
Onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

-

Website
+ Alles draait naar wens.
+ Verzoek aan SK om tekst te updaten.
+ Werkgroep Waspik Boven zal worden toegevoegd.
+ Ook verzoek aan WWV om kopij aan te leveren.
+ Bericht van Hostnet: wijziging van server: minder kosten, meer capaciteit. De site zal
dan wel moeten verhuizen. Er kan een offerte worden aangeboden om dat voor ons te
doen. Is niet erg klantvriendelijk. René zal e.e.a. uitzoeken.

Rondvraag
3 aandachtspunten van Wim:
opknappen en verplaatsen kunstwerk Havendries. Over de plaats is toentertijd goed
nagedacht, verplaatsing lijkt geen goed idee. Om het op te knappen moet je iemand
zien te vinden die verstand heeft van het gebruik van polyester.
aanpak snelheid Ben. Kerkstraat wordt meegenomen door WWV.
idee voor wedstrijd Vitaal Leisureschap: bankjes langs het Halve Zolenpad.
Chris: onderhoud Ben.Kerkstraat staat niet op de planning, is wel broodnodig; mogelijk kan
WWV ook dit punt meenemen.
Gerda: wie heeft puin afgebrande boerderij Ben. Kerkstraat geruimd? Eigenaar zelf, locatie
staat te koop.
Bert: + nieuwe beplanting naast tennisbaan: melden bij gemeente
+ bezoekt Netty nog nieuwkomers? Ja, regelmatig.
Netty: ongebruikte hekken staan nog steeds op marktplein. Contact opnemen met marktmeester Corné Kuijsten.
Johan zijn er nog meer buurtpreventieteams? Nee, in Waspik is er maar 1; team Tussen
Kanaal en Spoor is onlangs van start gegaan.
Chris: hoe staat het met de kunst in De Vest? Cees geeft aan dat e.e.a. is doorgeschoven,
zeker naar begin volgend jaar
Jos:
+ burendag in Waspik-Boven, zijn financiën rond? Ja, Cees krijgt nog een overzicht
van Fons.
+ vraag aan Ted: wijkbudget is verhoogd, wat is op dit moment de hoogte van de pot?
Er is al 90.000 euro besteed. Wat er nu nog inzit is niet bekend.

+ vrijwilligers die in het zonnetje worden gezet lijken vooral Waalwijkers te zijn. We
kunnen zelf mensen hiervoor aanmelden, maar dat hebben we nog nooit gedaan.
Bert en Nel hebben de bijeenkomst verschillende keren bijgewoond, zij hebben geen
positieve ervaringen daarbij opgedaan.
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Sluiting
Volgende vergadering: dinsdag 16 december in ’t Schooltje.

