Openbare notulen bestuursvergadering
15 september 2015, locatie: Den Bolder, aanvang: 19.30 u.
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Opening
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Notulen + actielijstje vergadering d.d. 9 juni 2015
Opmerking: geen
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Mededelingen
- Plattegrond Binnenbijster kan van actielijst af omdat het paneel eigenlijk niet kan worden
verplaatst, vanwege “u bevindt zich hier”.
- Verplaatsen prullenbak bij kunstwerk vijver is gereed
- Ted Elschot gaat René van de Grint als beheerder van de Facebooksite toevoegen
- Tekst van SK moet nog worden besproken. Daarna volgt plaatsing op website.
- Mobiliteitsplan komt in oktober in de Raad.
- Plaatsing AED is gereed.
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Status opvolging secretaris en voorzitter Platform Waspik en aanvulling SK
- 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. Er is enige tijd
gebrainstormd over mogelijke kandidaten. Dat heeft enkele nieuwe namen opgeleverd.
Deze zullen worden bekeken en nagegaan.
- De vraag is wat er met het Platform Waspik gaat gebeuren als er geen vervanging
gevonden gaat worden. Dit baart de aanwezigen grote zorgen.
- Met het vertrek van Nel Mathlener, is het nodig om ook de werkgroep Sociaal Klimaat te
versterken. Binnen SK zal daar aandacht aan besteed worden.
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In- en uitgaande stukken
Ingekomen stukken:
- Nieuwsbrief KNMH
- Uitnodiging onthulling kunstwerk De Vest
- Aankondiging de Waalwijzer.nl (website gemeente). Deze website is met ingang van 15
september 2015 operationeel.
- Via mail verzoek mevrouw Demmers (Thebe extra). Demmers komt ergens in november
langs bij SK.
- Via mail verzoek mevrouw Heijmans (veiligheid eenden). Dit verzoek ligt bij N&M en daar
zal het in het volgende N&M overleg bespreken.
- Kern met pit editie 2016 KNMH. Kans op € 3.000 (per kern).
Uitgaande stukken:
- Geen
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Uitvoeringslijst/projecten
Opmerking n.a.v. uitvoeringslijst:
- Project de Hooght toevoegen
- De naam is niet Jacinta, maar De Veste

Werkgroepen/projecten
-

Ontwikkelingen Knooppunt Hooipolder
+ In Waspik zeer veel 30 km bordjes. Ook Spoorstraat en ’t Vaartje doen mee.
+ Actie zorgt voor veel “bekijks”. Regelmatig krantenartikelen, Platform Raamsdonk is
langs geweest bij Omroep Brabant
+ Doelen zijn volledig Knooppunt Hooipolder en geheel Waspik 30 km
+ Veel lobbywerk nodig.
+ Gesprek met Wethouder J. van Groos
+ Gesprek met TLN (R. van Opzeeland) heeft reeds plaatsgevonden

-

Ontwikkelingen Waspik Boven/De Hooght
+ Ten aanzien van De Hooght gaat Jan Vissers in gesprek met Judith Keyzers en Harry
Verhoeven. Er zijn nog 2 gegadigden.
+ Fietspad in de Schotse Hooglanderstraat is aangepast. Er zal nog worden nagevraagd
waarom er een “knip” naar beneden is gemaakt.
+ De Burendag zal op 26 september 2015 worden gehouden. Dit omvat een
opschoondag, bedrijvenmiddag (stands, proeverij, …), rommelmarktje, speelactiviteiten
voor kinderen. De activiteiten vinden plaats in en rondom ’t Schooltje.
+ Ted Elschot vraagt naar de stand van zaken aangaande de speeltuintjes. In november
zal de aanplant plaatsvinden, waarmee ook de speeltoestellen worden geplaatst. Bij de
wadi komt een heg met enkele (treur) wilgen. Waar nu mensen woonachtig zijn zal de
bestrating worden gerealiseerd.

-

Ontwikkelingen fietspad Wielstraat
De gemeente Dongen gaat proberen het tekort van € 36.000 in de begroting van 2016 op
te nemen. Chris gaat navragen of dit is gelukt.

-

WW:
+ De activiteiten hebben met name betrekking gehad op Hooipolder.
+ Het is de bedoeling dat het Mobiliteitsplan door de gemeenteraad in oktober wordt
vastgesteld.

-

SK
+ Sociaal Contact heeft een aantal zomeractiviteiten georganiseerd. Deze waren druk
bezocht.
+ Een gezin uit Syrië is bij één van de koffieochtenden aanwezig geweest.
+ Het vergroten van de Werkgroep is een belangrijk aandachtspunt. Het is moeilijk om
mensen te vinden die actief willen deelnemen. Misschien dat vanuit Eenzaamheid of de
Formulierenbrigade iemand kan bijdragen aan SK.
+ Het wordt vreemd gevonden dat er voor de koffieochtend huur wordt gevraagd. Op
verzoek van Den Bolder is de koffieochtend verplaatst van de foyer naar een andere
ruimte. Huur lijkt dan niet op zijn plaatst. Nel zal hierover contact opnemen met Marjan
van den Berg.

-

N&M
+ Het inzaaien van Phaselia ter plaatse van de groenelementen in de Vest en
Brandweerkazerne is geen succes geweest.
+ Onlangs zijn de struiken bij de Brandweerkazerne en de beplanting op de Vest vrijgezet.
Ongeveer 90% van de struiken lijkt het toch nog te doen. De bomen die het droge
voorjaar niet overleefd hebben, zullen in het winterhalfjaar 2016-2016 worden vervangen.
Ted Elschot heeft budget voor de inboet.

+ Het volgende N&M overleg vindt plaats op 30 september 2015. Hier zal ook worden
nagedacht over de natuurwerkdag 2015 en andere winteractiviteiten.
-

Dorpsboerderij
+ Als dank voor alle vrijwilligers is een BBQ georganiseerd, welke geweldig is verlopen.
+ Er zijn enkele dwerggeiten geleend van een collega-boerderij. Gedacht wordt om zelf
enkele dwerggeiten erbij te plaatsen.
+ Voor de jaarlijkse inentingen moet elk jaar in een register een aantekening worden
gemaakt. Dit moet door de mensen die volgens de KVK zijn ingeschreven bij het Platform
Waspik. Nu duidelijk is hoe deze werkwijze gaat, is dit geen belemmering meer.
+ De groenstrook voor de ingang van de Dorpsboerderij moet door de gemeente worden
aangeplant. Dit zal door Anne aan het meldpunt worden doorgegeven.
+ De jaarlijkse dierendag komt er aan.

-

Website
+ Er is een stuk geplaatst over Hooipolder.
+ René gaat ook de Facebooksite bijhouden.
+ René zal actief bij ’t Schooltje en Den Bolder informatie opvragen over hun activiteiten.
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Rondvraag
- Ted wil in 2015 nog een start maken met de Spoorzone. Chris zal daarvoor de tekst van
Ted doornemen en enkele kaartjes maken. Het plan zal aan Nico de Rooij en wethouder
J. van Groos worden voorgelegd . Zowel Ted als het Platform Waspik hebben nog wat
budget beschikbaar voor de inrichting. Er is dus geld voor een start. Eerst zal intern een
“Go” nodig zijn, voordat Ted in gesprek gaat met De Kleine Hoefjes. Officieel is er een
inscharingsrecht voor 8 pony’s tijdens het groeiseizoen.
- Ted vindt het jammer dat er geen aanmeldingen zijn vanuit de Binnenbijster voor de
burendag, waarbij de eendenkooi op het programma stond.
- Het Platform Waspik heeft geen directe rol voor wat betreft de opvang van vluchtelingen.
Dit is primair een gemeentelijke aangelegenheid.
- Pieter vraagt of de Gemeente Waalwijk een beleid heeft voor de huurprijzen van de
sportvelden. Betaald iedere vereniging in heel Waalwijk hetzelfde? Het onderhoud van de
velden wordt als summier bestempeld. De vereniging kan bij de gemeente navragen hoe
het zit met de tarieven en het onderhoud.
- Er schijnt een artikel in de krant te hebben gestaan dat er nauwelijks sprake is van
communicatie naar de bewoners van het woonwagenterrein. Ted geeft aan dat er wel
degelijk sprake is van een goede communicatie, maar dat er nu een traject van
legalisering (als dat mogelijk is) doorlopen moet worden. Deze procedures kosten tijd.
- Bert vraagt of gegadigden voor de MAR van Casade zich willen aanmelden om namens
Waspik mee te denken.
- Casade gaat een rol spelen bij de huisvesting van vluchtelingen.
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Sluiting
Volgende vergadering: 10 november 2015 in Den Bolder, aanvang half acht.

