Verslag Vergadering Platform Waspik 7 april 2015
Gast:
Yves Poiesz, manager Den Bolder
Afwezig: Gerda, Nel, Anne, Fons en Henk
1. Welkom vooral ook Yves Poiesz.
2. Yves is geboren in Limburg en is al 20 jaar in Brabant.
Na studie gewerkt op accountantskantoor en Rabo Nederland met als laatste bij
Rabo De Langstraat. Vanaf 2010 bij Stg. Cammeleur in Dongen die 3 accomodaties
beheert. Daar actief voor uitbreiding sociaal, cultureel en maatschappelijke
activiteiten. Bij voorstel nieuwbouw mfc Dongen problemen met financiele
besteding terwijl veel ruimtes elders beschikbaar zijn.
Vanaf 1 nov. 2014 als manager werkzaam in Den Bolder waarbij aandacht voor:
- Huiskamerfunctie Den Bolder;
- Meer bestemmingen voor het centrum nastreven;
- Meer personen naar Den Bolder halen waarvoor nu een onderzoek door Gitte
Muller die een enquete heeft opgesteld die verspreid is onder leden en nu ook
op de site van Den Bolder is te vinden;
- Subsidie gemeente besteding kritisch volgen;
- Contact met andere gebruikers zoals bibliotheek, peuterspeelzaal en Samen Top;
- Zoeken naar bestemming door laagdrempeligheid voor evt. Rabo en Casade.
Kosten voor gebruik door sociaal maatschappelijke activiteiten worden indien
mogelijk laag gehouden, maar er zijn uitgebreide faciliteiten beschikbaar en de
bediening van de apparatuur is sterk bepalend voor het bedrag.
Wil zeker samenwerken met ’t Schooltje en in de toekomst misschien met de
Nieuwe Hooght. Doel is vooral cultureel, sociaal maatschappelijk werk veel ruimte te
geven.
3. Notulen geven geen aanleiding tot aanpassing tekst.
De actielijst:
- Overleg met ZLTO over mobiliteitsplan van gemeente.
Er moet gestreefd worden om met agrarische werktuigen buiten de kernen te blijven
waarbij de lijnen Z-N noodzakelijk zijn en soms problemen geven zoals in SprangCapelle bij de knik in de Hoofstraat en de brug bij de oversteek van de Oude Maas.
Het aangepaste mobiliteitsplan wordt half mei ter goedkeuring aangeboden.
- Als maatschappelijk initiatief voor vermelding in Weekblad Waalwijk is de inzet
van vrijwilligers bij het lindes planten in de Vest ingediend en geplaatst.
- Voor de plaatsing van de containers is contact opgenomen met Ted die heeft
beloofd e.a. door te geven binnen de gemeente.

-

De plaatsing van een AED in de directe omgeving van het dorpsplein is door Co
Vos behartigd binnen de Rabo-organisatie. Er wordt aan gewerkt en evt. overlegd
met ’t Binnenhof in het voormalige Rabo-gebouw.
- Voetpad wordt pas verder onderzocht als fietspad niet doorgaat, maar er moet
weer contact worden gezocht met gemeente Dongen.
- Plattegrond Binnenbijster wordt verder bekeken of op gemeentewerf nog oude
bord staat en dan evt. te plaatsen bij de brug en bij fietspadingang op Halve
Zolenpad. Ga ik navragen op gemeentewerf.
4. Mededelingen:
- Op plaats van de kastanjeboom is een Pauwlonia tomentosa geplaatst door
kinderen van groep 8 (bij de opschoondag) en bewoners van Sunny Home.
Ik heb wat verteld over hoe e.a. tot stand is gekomen en welke soort boom het is
en dat N&M betrokken waren bij de keuze. Zie de site van Platform.
- Voor bestemming van de Hooght is naast een bedrijfsverzamelgebouw een plan
ingediend waarin sociaal-maatschappelijke activiteiten kunnen plaats vinden.
Wel vindt de belangstellende voor de aankoop dat indien wenselijk na 5 jaar een
woonbestemming mogelijk moet zijn. Er is een verzoek om deelname van het
Platform in het evt. te vormen stichtingsbestuur wat een taak zou zijn voor SK.
- Bij de Dorpskrant proberen alle Platform activiteiten bij elkaar op een pagina te
plaatsen zoals bij het begin van de Dorpskrant is afgesproken.
- De MAR werkt aan een presentatie in de pers. Er wordt alleen aan sociale
woningbouw gewerkt naast het afstoten van een aantal huur panden door
Casade. Doelstellingen van de MAR worden in een ondernemingsplan vastgelegd
waarin kansen, activiteiten, werknemersbehandeling en financiële zaken. Voor
activiteiten in de wijken zijn beperkt middelen beschikbaar.
- Het Kunstwerk in de Vest wordt onthuld op vrijdagmiddag 10 juli. Voorafgaand
worden door verschillende groepen van de basisscholen activiteiten rond het
kunstwerk georganiseerd door het Kunstencentrum, waarbij van de
Heemkundekring en het Platform hulp wordt gevraagd. Voor de groepen 1 t/m 4
wordt gevraagd of het Platform iets rond het thema van het kunstwerk kan
invullen, waarbij te denken valt aan een natuurspeurtocht. Ideeën welkom.
- De secretaresse Gerda heeft aangegeven om voor de zomervakantie te stoppen
met haar activiteiten voor het Platform.
- Voorzitter Jos wil op het einde van het jaar zijn functie overdragen en dan ook
stoppen als lid van het Platform.
5. In- en uitgaande stukken:
- Donderdag 9 april worden bezwaarmakers gehoord door bezwarencommissie
van de zendmast. Er is een pleitnota geschreven en door gestuurd naar B&W en
de raad.
- Het tuinafval storten mag mede vanwege de milieuregelgeving niet meer in
Waspik en wordt door de gemeente in de brief aan het Platform meegedeeld.

Waarom niet het stoppen van tuinafvalstort in Weekblad Waalwijk ?
6. Uitvoeringslijst/projecten:
- De vergadering is meteen overgegaan naar verschillende werkgroepen.
Waspik Boven
-

Planning van een Bedrijvig Boven dag op 13 juni.
Met de KPJ een zeskamp organiseren op 19 juli.
Buurtschouw samen met de wethouder in de planning.
De speelvoorzieningen onderhouden en deels verplaatsen naar de Rugt.
Van de aan de gemeente aangegeven aanpassingen verkeerssituaties nog weinig
gerealiseerd.
Bestemming van het klooster is door Provenda, een makelaar die meer dit soort
projecten bewerkt, aangegeven als behuizing van 22 units voor alleenstaanden
met een vast inkomen. Er wordt voorgesteld een huur van € 350,- per maand. Er
is zo’n mogelijkheid tot het gehele complex verkocht wordt.

WWV:
-

-

Voorrang Spoorstraat/Schoolstraat t.o.v. Halve Zolenpad en Stationstraat nog in
behandeling bij de gemeente.
Verplaatsing van 30 km zone in Benedenkerkstraat verder van de kruising met de
Julianastraat kan niet doorgaan dus heeft een smiley daar plaatsen geen zin.
Er wordt bekeken waar dan wel de smiley kan worden neergezet.
Bij het woonwagenkamp is de groenstrook enorm gesnoeid waardoor meer zicht
op de wagens en de bijgebouwde vertrekken.
Voor plan aanpassing Hooipolder is wethouder van Groos benaderd voor inzet op
bestuurlijk vlak i.v.m. de te verwachten toename van het sluipverkeer.

SK:
-

Harry Balvers is benaderd voor meer coördinatie voor welzijn en zorg.
Website wordt bijgewerkt.
Vraag is of SK plaats neemt in de stichting van de Nieuwe Hooght?
De werkgroep moet worden aangevuld gezien verschillende projecten die
mogelijk blijven liggen.

Website:
-

Toevoegen van Bolder Actief en ook ’t Schooltje aan website Platform lijkt
meerderen zeer zinvol en wordt nagestreefd.

Natuur & Milieu:
-

Bij de aanplant in de Vest en bij de brandweer wordt een bodembedekker
ingezaaid goed voor de bijen.
- De schoonmaakactie was zeker de moeite waard.
- Het planten van de lindes in de Vest en bomen en struiken bij de
brandweerkazerne zijn zeer goed verlopen met veel vrijwilligers.
7. Rondvraag:
- Cees vraagt om mee te zoeken naar een goede secretaris en een goede
voorzitter. Er zijn al wel enkele mensen benaderd maar nog geen antwoord.
- Voor de BPT (buurt preventie teams) Binnenbijster is Rene de coördinator en
wordt op 13 mei het startschot gegeven. Verder is gepland op 21 april een
informatie avond voor BPT Havendries/Schoutstraat/Heemraadstraat/’t Vaartje.
- Johan voor buurkracht geen enkele reactie van inwoners. Casade geeft
informatie voor bepaalde wijken voor zuinig energieverbruik met brochure en
door individuele of groepvoorlichting.
- Wim vraagt of het Spoorpaadje beter gesnoeid kan worden maar daar is de
gemeente al voor benaderd.
- Wim vraagt om middenstrepen op de weg in Benedenkerkstraat en op de Hoge
Zandschel voorbij Waarts.
- Pieter vraagt of voor wijkbudget bestemming rechtstreeks met de gemeente kan
worden gecommuniceerd.
- Bert stelt voor om voor een volgende vergadering een ambassadeur van
Francinus de Wind (Boukje Lyklama) te vragen om informatie te geven.
8. Sluiting: Volgende vergadering 9 juni in ’t Schooltje.
Actielijstje:
Overleg met gemeente Dongen over het fietspad
Bord Binnenbijster opsporen en plaatsen
Overleg met Marcel over Dorpskrant
Schoolactiviteiten rond onthulling Kunstwerk de Vest
Aanvulling leden voor SK
Aanpassing activiteiten van SK op website
Overleg over inbreng Bolder Actief en Schooltje in website
Zoeken naar nieuwe secretaris en voorzitter
Afspraak maken ambassadeur Francinus de Wind
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