Concept notulen Bestuursvergadering
16 december 2014, locatie: Den Bolder, aanvang: 19.30 u.
Afwezig met bericht:Gerda, Anne de Klijn, Huub Zijlmans, Chris Beaart en Fons Verharen.
Afwezig zonder bericht: Henk van Kapel. Wel aanwezig van N&M Johan de Hond.
1. Opening waarin welkom voor de gast Pieter Stoel van Buurkracht
2. Enexis zoekt in buurten mensen die samen willen werken aan energiebesparing
en tevens een evenwichtig energieverbruik daardoor willen realiseren
Het plan bestaat uit 5 stappen:
Stap 1: bijeenbrengen van minimaal 100 gegadigden die mee willen doen.
Stap 2: verkenning en analysering van de woningen en verbruik vindt plaats door Enexis
waaruit een rapportage tot stand komt.
Stap 3: mobiliseren buurt en beschikbaar stellen ondersteunende middelen om bijv.
energieverbruik per dag zichtbaar te maken.
Stap 4: samen kiezen en dan in werkgroepen offertes verzamelen.
Stap 5: besparing zichtbaar maken ook op eigen site met een zgn. slimme meter.
Er zijn al enkele buurkrachtgroepen gestart en enkelen staan in de steigers.
De bewoners van de buurt of gezien de minimale omvang ook van het dorp moeten
zelf veel initiatief nemen. Johan Broeders wil e.e.a. wel coördineren.
3. N.a.v. de notulen van 28 oktober met name de aandachtspunten:
- Schijven van de stam van de kastanje staan op de plek waar de boom heeft gestaan.
- Chris en Johan de H. gaan donderdag 18 dec. naar de uitreiking en bekendmaking van de
hoofdprijs voor Vitaal Leisure Brabant. De prijs voor het plan Spoorwegtracé is € 5000,-.
Keurig resultaat en complimenten voor Chris.
- Beplanting brandweerkazerne en afwerken plas aan de Past.Huijbersstraat wachten nog
op toestemming van de gemeente. Daarover op korte termijn overleg met Nico de Rooij.
- Kunstwerk Havendries is nog niet opgeknapt en daarvoor neemt Wim contact op met de
gemeente.
- Snelheid en opknappen Benedenkerkstraat heeft aandacht en wordt verder aangekaart.
Rotonde is meegenomen in reactie op ontwerp mobiliteitsplan.
- Er is gevraagd om een smiley te plaatsen in de Spoor- en evt. de Schoolstraat.
- Door Fons is keurig een financieel overzicht van de inkomsten en uitgaven bij de
burendag gemaakt en doorgestuurd. Er is een klein bedrag overgebleven.
- De zendmast te plaatsen door T-Mobile wil de gemeente toch op de in eerste instantie
geplande plek realiseren. Buurtbewoners hebben gesprek gehad met wethouder Keijzers.
Gemeente vindt verplaatsing richting Maasroute en dan achter de volkstuinen te duur
om de stroomvoorziening daar aan te brengen. Mogelijk zal bij verdere ontwikkelingen
bezwaar worden ingediend door de buurtbewoners.
- De beplanting rond de tennisbaan wordt door Johan besproken met de voorzitster
Carien van Dongen.
- De update van SCW wordt bijgewerkt door Bert en Nel.
- De verhuizing van de site bij Hostnet vindt plaats terwijl de rekening van het nieuwe
abonnement al binnen is.
- Het contact met de gemeente/ambtenaren verloopt moeizaam, maar is ook met
wethouder Keijzers besproken.

-

De Kerstboomverlichting is aangebracht nadat door fa. Van Wijlen de bomen zowel bij
Theresia als op dorpsplein zijn geplaatst.

4. Het gesprek met de wethouder heeft plaats gevonden waarbij alle in de agenda genoemde
punten zijn besproken.
- Op de budgetbegroting vanaf 2017 is vooral de vraag gesteld of de dorpskrant moet
blijven en/of deze mooie glossy uitvoering niet te duur is.
- De communicatie met de ambtenaren is uitgebreid aan de orde gekomen met de belofte
dat de wethouder daar wat aan wil gaan doen.
Er is een grote bijeenkomst geweest van vertegenwoordigers van alle 72 dorpskernen die
meegedaan hebben met de IDOP waaraan ik heb deelgenomen. Daar zijn door gedeputeerde
Brigite van Haaften met een presentator van BNR de projecten mede aan de hand van
beelden besproken. Tevens waren er een aantal Spin-off sessies a.o. over Crowdfunding,
kerkgebouwen bestemming waarvoor zich meerdere instanties zich inspannen en sociale
participatie Noord Brabant (deelname van vrijwilligers in verschillende activiteiten).
5. Geen verdere in- en uitgaande stukken.
6. Uitvoeringslijst waarin vernieuwde onderwerpen punten in een kolom zijn aangegeven.
- Fietsverbinding tussen Waspik-Boven en Jacintaschool via de Vest is besproken door
vertegenwoordigers van Leerrijk en P.van Dongen Waspik Boven en ik namens WWV
met verkeersdeskundige Lars Mathijssen van de gemeente. Het rapport van Veilig
VerkeerNederland waarin verbetering van het uitrijden in de Schotse Hooglanderstraat is
voorgesteld wordt besproken. Wensen voor verlichting fietspad in de Vest of anders een
andere belijning voor veiligheid wordt wenselijk geacht. Voor de Spoorstraat, waar toch
veel kinderen door zullen fietsen, wordt door mij voorgesteld om een wachtverbod voor
de oostzijde in te stellen. Al deze punten worden meegenomen naar een overleg van
verkeersdeskundige met wethouder Keijzers.
- Verzoek om financiering fietspad Wielstraat/’s Gravenmoerseweg is na afwijzing door
het stimuleringsfonds van Rabo naar provincie gestuurd. We wachten op antwoord.
- Opmerkingen en aanvullingen op het mobiliteitsplan zijn gestuurd naar het adviesbureau.
Opdracht aan de gemeente is om mee te praten over de aanpassingen van de A27 omdat
deze zeker van invloed is op de hoeveelheid sluipverkeer in onze kern.
- Geen opmerkingen over de Dorpsboerderij mede i.v.m. afwezigheid van Anne.
- De Website van Hostnet wordt heringericht wat een bedrag kost en Rene nu extra werk
geeft, maar de abonnementskosten gaan dan aanzienlijk omlaag.
- Info-bord Binnenbijster is stuk of afwezig met verzoek te herstellen.
- Transities Zorg zijn aangenomen door de raad waarbij grote zorg over de uitvoering in
eerste instantie vooral voor de vermindering van de huishoudelijke hulp.
- De financiën van SCW worden duidelijk minder om nog tot 2017 vooruit te kunnen. De
FBW gaat de huur verlagen door de ruimte in Den Bolder maar een uur/wk te huren.
- De bouw van het pand op de hoek Schoolstraat/Kerkstraat is nu door Casade gepland op
volledige sociale appartementen. Bekeken wordt nog of met een projectontwikkelaar
wat duurdere appartementen kunnen worden gebouwd.
- De hobbyclub in de kelder van de Theresia moet dat pand verlaten en is op zoek naar een
andere ruimte. Wie weet er een geschikte locatie?
- Yvonne Bos van bibliotheek Midden Brabant wil graag bij een vergadering van het
Platform zijn om de toekomst van de bibliotheek over te brengen. Afgesproken is dat zij
bij de vergadering van 10 febr. aanwezig kan zijn. Nel maakt hiervoor de afspraak.
-

De boomfeestdag is door communicatiestoring met de gemeente niet doorgegaan. De
gedachte is om de opschoondag wat vroeger te doen dan de landelijke opschoondag
waarbij groep 7 en 8 van de Jacinthaschool een deel van de omgeving van de school mee
schoonmaken. Waarom de Brug er vorige keer niet bij was wordt onderzocht.
7

Rondvraag: Volgende vergaderdata: 10 februari ’t Schooltje
7 april
Den Bolder
9 juni
’t Schooltje
8 september Den Bolder
10 november ’t Schooltje Accoord!
- Bert: De wegmarkering na afrit A59 richting Scharlo ontbreekt. Gemeente bellen.
- Johan: Wie gaat er naar 40-jarig jubileum van Ted op 15 jan.? Wordt nog afgesproken.
Op 21 jan. informatie-avond over buurtpreventie met groep Havendries.

8. Sluiting: Bedankt met voor iedereen Prettige feestdagen en Gelukkig 2015.
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