Verslag Platform Waspik

Vergadering 10 november 2015

Status: Gecontroleerd

Openbare notulen bestuursvergadering
10 november 2015, locatie: Den Bolder, aanvang: 19.30 u.

Aanwezig: Nel Mathlener, Pieter van Dongen, Fons Verharen, Jos Wagenmakers, Cees Kamp,
Anne de Klijn, Chris Beaart, René van de Grint, Netty Revet, Wim Kools, Bert de Graauw, Johan
Broeders, Kees van Gorp

Opening
Jos opent met het welkom heten van Kees van Gorp. Cees is aanwezig om na te gaan of hij iets kan
betekenen voor het Platform Waspik.
Bert de Graauw zal later aansluiten i.v.m. een andere vergadering
Henk van Kapel heeft zich afgemeld
Huub Zijlmans heeft afgemeld i.v.m. blessure.

Notulen + actielijstje vergadering d.d. 15 september 2015
De notulen zijn verzorgd door Chris Beaart, waarvoor dank. Geen op/aanmerkingen.
Actielijst:
Eenden brug Binnenbijster:
Chris heeft mail gestuurd aan betrokkene dat het Platform Waspik hier weinig kan betekenen
Kennismaking / Welkomst-bloemetje:
Netty krijgt geen adressen van de nieuwe bewoners meer door van de “nieuwe” ambtenaar. Deze
ambtenaar vindt het schending van de Wet op de privacy. Dit loopt vanaf mei. Ook vanuit de
gemeente geen reacties op mails. Jos en Cees nemen dit mee in het gesprek met Judith Keijzers.

Mededelingen
Waspik Boven:
Wordt later door Pieter behandeld
Rotonde/Irenestraat
Wim heeft vragen gesteld betreffende Rotonde en Irenestraat. Dit zal later worden behandeld
Knooppunt hooipolder:
Wordt opgenomen door Johan en Chris
Verder geen mededelingen
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Status opvolging secretaris en voorzitter Platform Waspik en
aanvulling SK
- Invulling functie voorzitter en secretaris
Voor de functie van secretaris zijn er meerdere personen benaderd. Veelal hebben deze personen
geen tijd of geven geen reactie. Er zullen nog 2 gegadigde worden benaderd voor de functie van
secretaris.
Kees van Gorp is aanwezig en heeft interesse getoond om de functie van voorzitter voor een
bepaalde periode in te vullen.

Aanvulling Sociaal Klimaat (SK)
Bert heeft meerdere personen benaderd. 1 Persoon heeft toegezegd om er over na te denken.
Verder zijn er nog een aantal namen genoemd tijdens de vergadering. Deze personen zullen door
Bert/Cees worden benaderd.

Overname secretariaatswerkzaamheden Gerda
Ook hier zijn enkele namen genoemd en zullen worden benaderd. Er is nog 1 aspect wat ingevuld
moet worden. Dit is de behandeling van de binnenkomende mails en de verspreiding van de mails.
René heeft aangegeven om beheer te gaan doen.
Notuleren zal zoals nu per toerbeurt plaatsvinden.

Standpunt platform plaatsing zendmast
De gemeente/T-Mobile heeft een alternatief aangedragen voor de plaatsing van de zendmast. Deze is
gesitueerd aan het Halve Zolen pad nabij de brandweerkazerne. Dit is feitelijk geen alternatief omdat
de mast dan midden in de kern wordt geplaatst. Dit alternatief wordt dus afgewezen. Punt is en blijft
hoe de optimale plaatsing wordt bepaald. Kennis hierover ontbreekt. Voor de beste locaties vanuit
bewonersoptiek zou de mast het beste geplaatst kunnen worden op de het industrieterrein van de
kern Waspik.
We nemen dus als Platform geen verder (gewijzigd) standpunt in als gevolg van het voorgestelde
alternatief. Daarvoor zijn wij niet de juiste organisatie om 'bindend' te oordelen.

In- en uitgaande stukken Ingekomen stukken:





Contact met Vital Leisure.
o Chris heeft contact gehad met Vital Leisure betreffende het toegekende bedrag. Dit
bedrag blijft beschikbaar tot juni 2016.
Netwerkbijeenkomst recht om uit te dagen.
Uitnodiging gemeente Waalwijk om gemeentehuis te bezoek: 2 december van 13:00 tot 18:00
uur

Uitvoeringslijst/projecten
Knooppunt hooipolder en Wonen Werk en verkeer
De cruciale vraag is of knooppunt op de MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport) wordt geplaatst. De diverse politieke partijen en de omringende gemeente hebben hier bij
de gedeputeerde op aangedrongen. Christophe van der Maat zou dit gaan opnemen met het
Ministerie IenM. Johan zal proberen te achterhalen of hier al meer informatie over is.
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Politieke partijen in de gemeente Waalwijk en gemeente Waalwijk zijn heel duidelijk over knooppunt
Hooipolder. Die willen zich inspannen voor een volledige aanpassing van het knooppunt.
De andere belanghebbende in deze, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Ministerie IenM en de
provincie Noord Brabant zijn naar onze mening nog niet zover. Die willen liever eerst” andere
knooppunten aanpakken. Denk voor onze provincie aan Oost-Brabant. De vraag is hoe we meerdere
partijen achter ons standpunt kunnen krijgen, en het leefbaarheidprobleem in deze kwestie
geagendeerd krijgen.
Een komende actie voor de komende periode is het benaderen van de bedrijven op Haven 1 t/m. 7 te
Waalwijk. Intermediair in deze kan het parkmanagement Waalwijk zijn. Verder achterhalen wat het
resultaat is van het overleg van gedeputeerde Christophe van der Maat en het ministerie (Johan).
Hierbij ook Jan van Groos en Jacques van der Linden betrekken.
Rotonde:
Op de rotonde ontstaan onveilige situaties vanwege de beperkte ruimte op de rotonde. Er is weinig
ruimte voor fietsers. We gaan na of we een gesprek kunnen organiseren met betrokkene. Dit voor
men met het algemeen onderhoud start zoals in het IUP staat vermeld. Hierbij aanwezig als het
mogelijk is ook Chris en Pieter.
Wim geeft aan dat de noordzijde van de Irenestraat sterk afloopt. Johan zal dit melden bij de
gemeente.
Stationslaan westzijde staat vermeld in het IUP Wim vraagt om de oude bestrating (Het huidige
verband te handhaven en geen betonklinkers maar de huidige bestrating te hergebruiken, vanwege
het karakteristiek beeld van deze “oude” stationsomgeving. Johan zal dit melden bij de gemeente.
Persoon die verantwoordelijk is voor het onderhoud binnen de gemeente Waalwijk is de heer: Paul
Broers.

Ontwikkeling Waspik Boven
Speelveldje Wilgenplantsoen
Er is een plan om de speelveldjes in Waspik Boven aan te passen. De Elzendreef zal worden
verplaatst naar het Wilgenplantsoen. 1 Speelplaats vervalt (Hoogblok). De andere 2 (Andre Brokx en
Haverkamp) worden opgeknapt (ondergrond). Voor een plattegrond voor het plan “Wilgenplantsoen”
zie de bijlage. De speeltoestellen van de Elzendreef zullen zoals eerder vermeldt worden verplaatst
naar het Wilgenplantsoen. En er komt een extra schommel en tourniquet in het Wilgenplantsoen. De
speeltoestellen bij de Hooght zijn in zo’n staat dat deze niet hergebruikt kunnen worden.
Er is al contact geweest met de gemeente en deze heeft aangegeven dat de actiegroep zelf contact
op kan nemen met van Wijlen. Plaatsing moet door gecertificeerde bedrijven gebeuren.
Pieter zal een brief aan omwonende sturen voor hulp en een informatiebijeenkomst organiseren om
e.e.a. toe te lichten.

Burendag
Deze heeft eind september plaatsgevonden. Er is afval verzameld door 10-12 personen. Er zijn ca. 3
bedrijven die met kraampjes promotie hebben gemaakt.

Plannen de Hooght
Hiervoor is een geïnteresseerde. Deze wil de ruimtes gaan verhuren. De gegadigde voor huur zijn:
Hobbyclub
Heemkundekring
Fitness
En ook MIKZ is benaderd voor BSO en kinderdagverblijf. Haalbaarheid zal worden onderzocht.

Zeskamp
De zeskamp dit jaar in Waspik Boven was een succes. De voorbereidingen voor die van het volgend
jaar zijn gestart.
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Ontwikkelingen fietspad Wielstraat
12 november wordt er een beslissing genomen door de gemeente Dongen voor een budget van €
36.000 Wanneer dit een positieve beslissing wordt dan kan het van start gaan.
Totale budget wordt dan gedekt door:




Casade: € 35.000
Platform Langstraat: € 25.000
Gemeente Dongen: € 36.000

Er wordt ook nog nagegaan of het past binnen het project “Fiets in versnelling” van de provincie. Jos
geeft aan dat hij ondanks dat hij zijn functie als voorzitter neerlegt wel graag betrokken wil worden.
Ontwikkeling natuurgebied de Natte Natuurparel
Men wil de beheersverordening voor de Natte Natuurparel nieuw leven inblazen. Binnen onze
gemeente zijn dit Maaike Clijssen en Esther Raats.
Waspik is geen natura 2000 gebied. Het is wel een ecologische hoofdstructuur. Op dit moment zijn
het alleen nog plannen dus nog niets concreet. De provincie is in deze de trekker.
Sociaal Klimaat
Afgelopen woensdag 4 november is er bijeenkomst geweest met veel betrokken maatschappelijke
organisaties. Er was een redelijke opkomst.
Casade heeft een presentatie verzorgd genaamd “Niemand aan de kant”.
Ook Contour De Twern was aanwezig.
Het is niet duidelijk hoe aanvraag voor zorg via “Waalwijzer” moet verlopen. Men mist de coördinatie
in dit onderwerp. De vraag is wat doet team “Wijs” in deze. Sociaal Klimaat gaat dit achterhalen in
een gesprek met “Wijs” en de wethouder “Sociale Zaken”. (Bert).
Verder zijn er contacten met de KBO.
Visie, Missie, Doelstellingen va het ”Sociaal Klimaat” stuurt Bert nog rond. Het verzoek is aan ieder
om op korte termijn te reageren zodat het op de website geplaatst kan worden.
Men heeft contact gehad met enkele personen om deel te gaan nemen aan de groep “Sociaal
Klimaat”. Deze personen denken hier nog over na.
Natuur en Milieu
Ted Elschot heeft gevraagd aan de werkgroep Natuur en Milieu om samen met ponyclub “De kleine
Hoefjes” een gedeelte spoorzone te adopteren. Hiervoor is € 20.000 beschikbaar. Nico de Rooij zou
hiervoor nog graag een gedeelte bos voor aanplanten. Er is ook een gedeelte met asbestsanering. De
vraag is of hier geplant mag worden. Chris gaat e.e.a. in de werkgroep bespreken.
Dorpsboerderij
De dierendag is een geslaagde actie geweest. Er zijn ca. 30 kinderen geweest.
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Er dreigt een tekort te ontstaan aan vrijwilligers, Cees en Peter, stoppen ermee. Ook de dierenarts
“Bruno” heeft te kennen gegeven ermee te stoppen. Dit is een groot gemis voor de dorpsboerderij.
Men moet nu op zoek naar een nieuwe dierenarts. Tijdens de vergadering zijn een aantal suggesties
gedaan. Deze personen zullen worden benaderd.
Ook de invulling van milieueducatie en penningmeester vallen weg. De rol van penningmeester
hoopt men al te hebben ingevuld. Voor invulling van de milieueducatie is men nog op zoek.
Ook het groepje om tentoonstellingen te organiseren wordt klein Dus de komende tijd zal zich
richten op het verkrijgen van voldoende vrijwilligers. (Anne)
Het huurcontract moet nog worden gescreend, besproken en goedgekeurd. (Anne)
Website:
De volgende acties worden de komende periode uitgevoerd:





Mailadres koppeling met adres van Gerda corrigeren.
De namen van de leden moeten worden bijgewerkt.
Vergaderdata en locaties: Hiervoor gaat Cees de gegevens aanleveren.
Er wordt een onderzoek gedaan naar een prikbord: Vraag en aanbod

Rondvraag
 Wie er gaat naar de open middag van de gemeente? Hierop komt weinig respons. De meeste
kennen het al.
 Wie gaat er naar het afscheid van Harry Balvers? Hiervoor dienen zich voldoende personen
aan.
 Ieder noteren 16 januari het afscheid nemen van Jos/Gerda/Nel en Wim.
 Johan: Wil een onderzoek starten naar vrijwilligheid van besturen binnen de diverse
verengingen binnen Waspik.
 Netty: Wie is de vertegenwoordiger voor de Waesgeerd vanuit de gemeente? Er wordt
verwezen naar Ted als wijkcoördinator voor geheel Waspik.
 Bert: Hoe is het met ontwikkelingen van de Hooght. De plannen zijn er. Zie ook eerder in het
verslag.
 Theresiakerk: Nog niet verkocht. Er is een oproep gedaan aan geheel Waspik voor een goede
bestemming. In een nieuwsbrief van ’t Schooltje is vermeld dar er activiteiten mogelijk zijn
tot ½ 2017.
 Omgaan met vluchtelingen: er is al een Syrisch gezin in Waspik aanwezig. Casade
onderneemt in deze de activiteiten.
 Wim: Dit is de laatste vergadering voor Wim en vraagt of hij als toehoorder toch aanwezig
mag/kan zijn. De vergaderingen zijn openbaar, dus dat mag altijd. Daarnaast zijn de verslagen
via de website te lezen.

Volgende vergadering:
Nog nader te bepalen. (Cees)
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Samenvatting actiepunten uit verslag:


















Kennismaking / Welkomst-bloemetje opnemen in gesprek met Judith Keijzer (Cees/Jos)
Invulling van vrijwilligers voor Sociaal Klimaat: (Bert)
Invulling vacature secretaris: (Cees/Jos)
Fietspad Wielstraat in te passen in “Fiets in versnelling” van de provincie (Chris)
Volgen ontwikkelingen natuurgebied “De natte Natuurparel” (Cees)
Bewaken bedrag Vital Leisure (Chris)
Achterhalen gesprek gedeputeerde en ministerie aangaande knooppunt Hooipolder. (Johan)
Gesprek betrokkene en gemeente aangaande onderhoud en de rotonde. (Johan)
Melding aflopen Irenestraat aan de gemeente. (Johan)
Melding behouden karakteristiek beeld van de Stationslaan bij gepland onderhoud. (Johan)
Duidelijkheid in coördinatie aanvraag zorg binnen de gemeente Waalwijk. (Bert)
Doornemen Visie/Missie en doelstellingen t.b.v. Sociaal Klimaat voor de website Platform
Waspik (Allen)
Invulling vrijwilligers, Milieueducatie en dierenarts tbv dorpsboerderij (Anne)
Bespreken en goedkeuren huurcontract Dorpsboerderij (Anne)
Onderzoek naar prikbord op website: (René)
Bepalen vergaderdata en locaties (Cees)
Onderzoek vrijwilligers voor bestuursfunctie binnen verenigingen Waspik. (Johan)
Bespreekpunten aanleveren voor gesprek met wethouder.
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Bijlage plattegrond speeltoestellen Wilgenplantsoen
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