Openbaar verslag bestuursvergadering
10 februari 2015, locatie: Den Bolder, aanvang: 19.30 u.
Gast: Yvonne Bosch van de bibliotheek Midden Brabant
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Opening

2

Toelichting Yvonne Bosch over toekomst bibliotheek
Op verzoek van Yvonne geeft Cees eerst wat uitleg over het Platform. Vervolgens schetst ze
zelf een beeld over de toekomst van de bibliotheek, zowel landelijk als regionaal.
Landelijke ontwikkeling: branche breed is het de bedoeling dat bibliotheken laten zien dat ze
meer doen dan alleen “boeken schuiven”. De bibliotheek maakt informatie op vele manieren
toegankelijk. Zij wil ook mensen behulpzaam zijn bij het leren zoeken in die onuitputtelijke
stroom.
Gemeentes gebruiken de bieb graag als een van de eerste dingen om op te bezuinigen.
Hier in de regio is ingezet op het in stand houden van de kleine lokale bibliotheken. Dat is tot
nu toe gelukt. Hoofddoel is er voor te zorgen dat met name kinderen plezier in lezen hebben
en houden ( 10 min. lezen per dag zorgt voor 1000 extra woorden in de woordenschat van
een kind.)
Bieb wil bv samen met scholen komen tot een leesplan, om een doorgaande lijn te creëren
zodat kinderen beginnen te lezen en dat ook blijven doen.
Er is tevens aandacht voor laaggeletterdheid (voorbeeld: 40 % van de puberjongens is
laaggeletterd).
Als je kijkt naar de bieb in Waspik, dan is niet precies aan te geven hoeveel mensen er echt
gebruik van maken. Waarschijnlijk meer dan er abonnementen zijn (men kan nl. ook elkaars
pasje lenen). Het aantal uitleningen in Waspik is stabiel. De bieb is niet toekomst-proof: de
huur is te hoog en het aantal vierkante meters is te groot. De wens is de bieb nog meer IN
Den Bolder te plaatsen. Men wil zoveel mogelijk samenwerken met bv. scholen, kinderdagopvang, peuterspeelzaal e.d.; meer onderdeel zijn van de gemeenschap, verbindingen
leggen.
Voor 2015 en 2016 is er subsidie toegezegd, dus er zijn op dit moment geen bezuinigen te
verwachten.
Met dank aan Yvonne voor haar uitleg.
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Notulen vergadering d.d. 16 december 2014
Update voor de site van SK komt eraan.
Toevoeging: Sociaal Contact Waspik (eenzaamheid) gaat 1 keer in de twee weken spreekuur
houden.
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Mededelingen
- Bezwaarschrift zendmast. Cees licht toe hoe e.e.a. in zijn werk is gegaan.
Het Platform is geen belanghebbende, dat zijn de bewoners zelf. Vandaar dat er namens
het Platform een brief gestuurd is ter ondersteuning van het bezwaar. De bewoners
pleiten voor een meer noordelijke plaatsing, achter de begrafenisplaats, richting
Maasroute.

-

Informatieavond buurtpreventie Havendries/Binnenbijster. René en Johan zijn hier naar
toe geweest. Er komt een vervolg in maart. Het gaat vooral om oplettendheid/signaleren
van de bewoners zelf.
Als bewoners meer informatie willen kunnen zij die vinden op de gemeentelijke
site. www.waalwijk.nl, wijken en buurten, buurtpreventie.

-

Hoek Dorpsplein/Schoolstraat: er is een gesprek geweest met een projectontwikkelaar,
dat heeft geen alternatieven opgeleverd. Casade heeft het voornemen nog dit jaar te
beginnen met sociale woningbouw op die plaats.

-

Verkoop gebouw De Hooght: op uitnodiging van de werkgroep Waspik Boven is er een
gesprek geweest met wethouder Keijzers over de verkoop van het schoolgebouw. Cees is
ook bij die bijeenkomst geweest en geeft een samenvatting. De werkgroep zou graag zien
dat het gebouw werd omgezet in een bedrijfsgebouw. Er zijn daarover al met verschillende mensen contacten gelegd.
De wethouder reageerde positief, zij zal e.e.a. bespreken op het gemeentehuis. De start
van de verkoop gaat gewoon door, dus initiatiefnemers zullen haast moeten maken.
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In- en uitgaande stukken
Johan en René gaan naar de informatiebijeenkomst voor de nieuwbouw voor De Brug.
Pieter is naar de bijeenkomst over het woonwagenkamp.
Naar het afscheid Theo Kuijpers gaan Nel, Cees en Netty.
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Financiën en jaarverslag 2014
Cees geeft een toelichting over de financiën. De subsidie van de gemeente voor zowel
Dorpsboerderij als het Platform zelf is inmiddels al ontvangen.
Met dank aan Cees en Jos voor het maken van de financiële overzichten/het jaarverslag.
Opmerking Anne: jaarverslag Dorpsboerderij komt in maart op de site van de DB.
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Uitvoeringslijst/projecten
- Ontwikkelingen Waspik Boven: in maart is er een gezamenlijk overleg van alle
werkgroepjes. Ook is het idee bij de volgende burendag een zeskamp te organiseren.
- Ontwikkelingen fietspad Wielstraat/afwijzing subsidieverzoek provincie. Het is afwachten
of het gesprek dat Piet de Jong (Platform de Langstraat) met het Waterschap wil voeren
nog iets oplevert.
Vraag Wim: is het mogelijk om er eerst een voetpad van te maken? Chris gaat dit
onderzoeken.
- WWV/mobiliteitsplan. Kruispunt Spoorstraat/Stationsstraat: moeilijke situatie. Hierover is
overleg gaande met de gemeente.
Er komt een gesprek over het mobiliteitsplan met de ZLTO.
- SK: Nel en Bert hebben een afspraak met Harry Balvers van ContourdeTwern; doel: hoe
kan er meer samenhang komen tussen al die verschillende verenigingen in Waspik?
- N&M: Nico de Rooij is aanwezig geweest op een vergadering en dat heeft er toe geleid
dat er een aantal concrete afspraken zijn gemaakt.
Activiteiten:
+ Bij de Vest gaan lindes geplaatst worden op 28 februari a.s.
+ Het aanzicht van verschillende straten wordt inmiddels onder handen genomen door de
gemeente.
+ De lindes op het Dorpsplein worden waarschijnlijk volgend jaar in 1 keer vervangen door
de gemeente.
+ Beplanting bij brandweerkazerne wordt binnenkort uitgevoerd.
+ Er wordt meegedaan aan de landelijke schoonmaakdag op 28 maart.
+ Ook de boomfeestdag gaat weer door.
+ In de winter van 2015/2016 gaat er gewerkt worden aan vlechthagen in De Vest.

-

-

+ Er wordt gedacht over het aanpassen van de looproutes in De Vest, zodat sommige
gebieden wat meer rust krijgen.
Cees stelt voor het planten van de lindes onder de aandacht te brengen bij Vanessa
Zondag: maatschappelijk initiatief. Hij neemt hierover contact op met Cees van Hooren.
Dorpsboerderij
De problemen met de website zijn door Chris opgelost, alles werkt nu zoals het moet.
De konijnen vragen extra aandacht (vechtende mannetjes en onverwachte uitbreiding
m.b.v. wilde konijnen).
Voor het driejarig bestaan in maart wordt een tentoonstelling georganiseerd door de
educatiegroep. In maart vindt ook de jaarvergadering plaats.
De boerderij draait goed, ook financieel gezien.
Website
De omschakeling naar een ander systeem is goed verlopen.
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Aandachtspunten Wim:
Betere plaatsing incontinentiecontainer Dorpsplein en Carmelietenstraat; Cees neemt hierover
contact op met Ted en zal dan ook opnieuw vragen of de hekken opgehaald kunnen worden
In de plaatsing van nieuwe bomen op Dorp wordt al voorzien. Casade bekijkt zelf of men
naast Sunny Home nog een andere boom wil zetten.
Plaatsing bankjes Halvezolenlijn: voorlopig geen actie.
Herstel/herplaatsing plattegrond Binnenbijster: Gerda zal proberen te achterhalen hoe dat ooit
gerealiseerd is en of er nog iets bewaard is gebleven. Mogelijk zou de hobbyclub iets nieuws
kunnen maken.
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Rondvraag
Anne: zorg over onderhoud Bartholomeuskerk. Er zijn wat ornamenten naar beneden
gekomen; de bodem is verzakt; het hoofdaltaar is vastgezet aan de achtermuur zodat het niet
om zou vallen. Cees geeft aan dat Monumentenwacht 1 keer per jaar de situatie bekijkt; er is
niet aangegeven dat de situatie ernstig zou zijn.
Nieuwste informatie: het bisdom heeft zelf iemand gestuurd om de situatie in ogenschouw te
nemen en geconcludeerd dat de situatie te gevaarlijk is. De kerk wordt voorlopig gesloten. Er
zou zeven ton nodig zijn voor de restauratie.
Chris: er is een bijeenkomst geweest over het bestemmingsplan gemengde gebieden; de
werkgroep is klaar, gemeente gaat nu e.e.a. voorbereiden. Chris heeft laten opnemen in de
notulen dat hij het er niet mee eens is dat men in dit gebied toch A-, B- en C- bedrijven wil
tolereren. Juist C-bedrijven trekken extra verkeer aan. Het zou meer in de lijn liggen om wel
detailhandel toe te staan.
Gerda: bestuur van de hervormde gemeente heeft het Platform gevraagd mee te denken over
plaatsing van een AED op het Dorpsplein. Cees neemt hierover contact op met de heer Vos.
Cees: mogelijkheid repaircafe in Den Bolder. Eerst zal afgewacht worden of het Binnenhof
hier iets mee doet.
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