Openbaar verslag bestuursvergadering
9 juni 2015, locatie: Den Bolder, aanvang: 19.30 u.
Omdat Jos met vakantie is neemt Cees het voorzitterschap over.
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Opening
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Notulen + actielijstje vergadering d.d. 7 april 2015
Opmerking: vergadering zijn voorlopig in Den Bolder, omdat we in ’t Schooltje pas om kwart
over acht terecht kunnen.
Uitnodiging ambassadeur Franciscus de Wind is uitgesteld.
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Mededelingen
- Reactie Jos op verkoopplannen gebouw De Hooght: er is een andere gegadigde (hogere
bieder), de gemeente heeft verder nog niets bekend gemaakt. Jos heeft in een reactie via
de mail het belang van e.e.a. voor Waspik nog eens onderstreept.
- Activiteiten De Rugt, contact met gemeente: volgende uitbreiding is van start gegaan.
- Bord plattegrond: bord wat er staat zou eventueel verplaatst kunnen worden, als daar
behoefte aan zou zijn. Verwijsbord zonodig weghalen.
- Verplaatsing vuilnisbak bij kunstwerk vijver.
- Plaatsing AED. Rabobank zorgt voor een nieuw apparaat, dat bevestigd gaat worden aan
de muur van het Binnenhof.
- Wijkenquête resultaten: avond waarop resultaten besproken zouden worden is niet door
gegaan vanwege gebrek aan belangstelling.
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In- en uitgaande stukken
Er zal 1 idee (de Spoorzone) worden aangeleverd voor de VSB: Brabanders met mooie
ideeën.
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Voortgang Platform
- Invulling functie voorzitter en secretaris
Jos, Cees en Gerda hebben meerdere mensen benaderd met de vraag of zij interesse
hebben in een van beide functies. Dat heeft tot nu toe niets opgeleverd.
Iedereen is doordrongen van het belang om opnieuw geschikte kandidaten te vinden en
daarom wordt afgesproken dat alle leden gaan proberen minstens drie namen te vinden
van mogelijk geschikte kandidaten. Deze zullen worden doorgegeven aan Jos en Cees.
Tot het einde van het jaar is Gerda bereid de post en de mail bij te houden.
- Overnemen Facebookpagina
René is bereid dit van Jos over te nemen.
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Uitvoeringslijst/projecten
Opmerking n.a.v. uitvoeringslijst:
- Jacinta/De Hooght nieuwe naam: De Veste
Werkgroepen/projecten
- Ontwikkelingen Waspik Boven
+ Buurtschouw: goed verlopen. De gestelde vragen zijn door Ted uitgezet bij de
betreffende ambtenaren, afwachten wanneer er actie op komt.
+ Bankjes bij kapelletje: voor de twee oude is 1 nieuwe geplaatst.
+ Gemeente heeft groenafval bij De Rugt weggehaald.
+ Aansluiting fietspad Sch. Hoogl.str.: tegelijkertijd zal een parkeerplaats gerealiseerd

moeten worden voor het aangrenzende huis. Toezegging dat e.e.a. klaar zal zijn voor
het begin van het nieuwe schooljaar.
+ Wilgenplantsoen wordt in oktober/november aangepakt. In de Haverkamp wordt het
speelterreintje verbeterd met toestellen die ergens anders vandaan komen.
Bij De Rugt wordt op de wadi een speeltuintje gerealiseerd.
+ De Bedrijvendag is wegens gebrek aan belangstelling niet doorgegaan.
+ Op de Burendag die georganiseeerd wordt op 26 september krijgen de bedrijfjes die
daar belangstelling voor hebben de kans zich alsnog te presenteren.
+ Er wordt een zeskamp georganiseerd: 19 juli bij ’t Schooltje, afsluiting bij ’t Carmelietje.
Casade heeft toegezegd te sponsoren. Er worden allerlei verenigingen aangeschreven,
men streeft naar deelname van 20 teams.
-

Ontwikkelingen fietspad Wielstraat
Chris heeft gesproken met de gemeente Dongen: deze zal het benodigde bedrag
opnemen in de begroting van 2016. Mocht dat goedgekeurd wordt dan kan e.e.a. in dat
jaar ook gerealiseerd worden.

-

WW:
+ Overleg met gemeente over verkeersknelpunten
Punten van aandacht:
- Fietspad De Vest
- Kruispunt voor de Texaco
- Middenbelijning Beneden Kerkstraat wordt afgeraden door verkeersdeskundige.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat het een 30 km. gebied wordt.
- Aansluiting Spoorstraat/Schoolstraat/fietspad.
De suggestie om aan een kant van de Spoorstraat een parkeerverbod in te stellen
wordt meegenomen.
- Onderhoud rotonde.
- De pas geplaatste Smiley is ook weer weggehaald omdat het bord in een 50 km.
gebied stond. Er komt er nu een in het 30 km. gebied.
+ Mobiliteitsplan gemeente Waalwijk
Aandachtspunten voor Waspik: 30 km gebied, sluipverkeer, knooppunt Hooipolder .
Verzoek aan iedereen om het plan door te lezen en mogelijke opmerkingen door te
geven aan Pieter.

-

SK
+ De plaatsing van een nieuwe zendmast: de bezwarencommissie heeft het bezwaar niet
gehonoreerd. Het bewonerscomité heeft vervolgens een afspraak gemaakt met de wethouder om er nog eens over te praten.
+ De door Bert en Nel gemaakte nieuwe tekst voor de website wordt rondgestuurd aan
alle leden. Opmerkingen kunnen via de mail doorgegeven worden aan Bert of Nel. Na
aanpassing kan deze nieuwe versie dan op de site worden geplaatst.
+ Wim heeft zich inmiddels afgemeld als lid van de werkgroep SK en vraagt wat de
mogelijkheden zijn om alsnog deel te nemen aam het Platform. In principe zijn de
vergaderingen openbaar, dus als hij iets in wil brengen is die mogelijkheid altijd
aanwezig. Verder houden we vast aan het principe dat je lid moet zijn van een
werkgroep om deel uit te kunnen maken van het bestuur van het Platform.
+ Er zal moeten worden uitgekeken naar nieuwe leden voor de werkgroep SK.
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N&M
Geen bijzonderheden
Speerpunt voor het najaar:
+ het planten van een bos in De Veste, 1 tot 1,5 hectare.
Opmerking: Er moet door de gemeente meer aandacht besteed worden aan het water
geven van de nieuwe beplanting bij de brandweerkazerne. Cees heeft daarover contact
gehad met gemeente en leden van de brandweer.
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Dorpsboerderij
+ 21 juni zomerfeest. NME zoekt nieuwe leden om activiteiten te kunnen organiseren.
+ Leden van Samen Top beheren mee op dinsdag de hele dag en donderdagmiddag.
+ Er is geschilderd en er zijn inmiddels regentonnen weggezet.
+ Financiën: er wordt een buffer opgebouwd om na beëindiging subsidie door te kunnen
draaien en om onvoorziene zaken op te kunnen vangen. Openheid op dit gebied moet
geen probleem zijn, het is duidelijk waar het geld voor bedoeld is.

-

Website
+ Info van ’t Schooltje is nog niet doorgekomen.
+ Netty stuurt foto’s door van het kunstwerk in aanbouw.

-

Kunstwerk: Cees geeft wat uitleg over de opbouw van het werk. Opening 10 juli. Een
aantal vrijwilligers helpt mee.
Er zijn activiteiten voor schoolgroepen n.a.v. dit werk.
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Rondvraag
- Anne: opmerking voor Pieter: speeltoestellen van De Hooght gaan naar de Jacinta; wat
overblijft zou mogelijk naar Waspik Boven kunnen
- Chris: de inspraakavond over de A 27 was een lachertje, met de gemaakte aanbevelingen
/opmerkingen m.b.t. de Hooipolder wordt niets gedaan. Rijkswaterstaat wil zich niet
bezighouden met de aansluitende wegen, alleen de A 27 is in beeld. Raamsdonk gaat
nog praten met een gedeputeerde die daar woont, maar of dat nog effect zal hebben?
- Pieter: hoe denken we over adoptie van speeltuinen? De gemeente wil dat graag en hij
zal e.e.a. ook bespreken in Waspik Boven. Reacties van de aanwezigen: sceptisch,
voorzichtig mee zijn, goed de consequenties overdenken.
- Cees: voorstel om ter afscheid van Jos, Wim en Gerda iets gezelligs te organiseren in
november. Dit is dan tevens ook een mogelijkheid om alle leden van het Platform te
bedanken voor hun inzet. Chris, Netty en René verklaren zich bereid dit te organiseren.
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Sluiting
Volgende vergadering: 8 september Den Bolder, aanvang half acht.

