Notulen bestuursvergadering
16 februari 2016, locatie: 't Schooltje, aanvang: 20.00 u.
Afwezig: Henk van Kapel, Bert de Graauw, Fons Verharen, Marcel, Anton, Carla.
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Opening wordt gedaan door onze nieuwe voorzitter Kees van Gorp. Hij deelt tevens mede dat er
een gesprek is geweest met Piet van Ool voor de functie van secretaris. Dat is ook de reden dat
hij vanavond bij de vergadering aanwezig is, Kees heet hem daarom welkom.
Nel en Gerda hebben dank uitgesproken voor het afscheidsfeestje van afgelopen 16 januari.
Rene merkt op dat hij bezig is geweest de website opnieuw de lucht in te krijgen, maar dat die
helaas na 2 dagen alweer offline werd gehaald. Overleg hierover met de huidige provider Hostnet
blijkt lastig te zijn. Hij stelt daarom voor om over te gaan naar One.com, uiteraard met behoudt
van het huidige webdomein. One.com blijkt ook nog eens goedkoper te zijn. Dit wordt door
iedereen bevestigt en Rene zal dit verder opnemen.
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de heer Pecar van Bunte over het pand van garage
Hommel. Hij zou daar nog op terugkomen, maar niets meer vernomen.
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Notulen + actielijstje vergadering d.d. 10 november 2015
Opmerkingen:
- Voor SK zijn er een paar vrijwilligers bij gekomen, gelukkig!
- Zoals genoemd is Piet vandaag aanwezig om te kijken of hij iets wil gaan betekenen als
secretaris.
- Wielstraat: Chris heeft niets meer vernomen over 'Fiets in versnelling'. Komende dinsdag
zal hij dit nog eens navragen bij gemeente Dongen.
- Natte Natuurparel: Cees geeft aan dat er met de gemeente overleg is geweest, maar dat is
nog steeds (te) oude info. Conclusie: waarschijnlijk is een aanpak simpelweg te duur en
daardoor wordt er niets ondernomen.
- Vital Leasure: Voor de Spoorzone is nog €2200,- te besteden en dat moet voor de zomer
gedaan worden. Gemeente moet navraag doen bij de Ponyclub over gebruik van de
Spoorzone voordat een verdere aanplant gedaan kan worden. Loopt echter erg traag!
Laatst is er zelfs weer vuile grond gestort door de gemeente zelf!! :(
- Hooipolder: Chris geeft aan dat er eerst een aantal verschillende scenario's bekeken
moeten worden om goed vast te kunnen stellen wat deze gaan doen met de toename van
verkeersstroom in de dorpen. Het algemene gevoel is dat er vanuit Den Haag geen
aandacht (meer) aan besteed wordt.
- Rotonde: Er zal een gesprek moeten komen met de gemeente over het IUP '16. Johan
vraagt na wanneer dit zal zijn.
- Problemen rond Irenestraat en Stationslaan zijn gemeld en Johan neemt dit mee in het IUP
gesprek Paul Broers.
- Tekst over SK voor website wordt na een kleine aanpassing op de site geplaatst (zie 6)
- Bezetting van de DB is op dit moment voldoende, er zijn een paar man bijgekomen
waaronder sociaal werkers en personen die een 'werkstraf' moeten uitvoeren.
- Het huurcontract voor de DB is verstuurd naar de gemeente, maar nog geen reactie.
- Vraag&aanbod sectie op de website wordt voorlopig niet ingevoerd.
- Johan en Rene gaan naar de avond over en voor vrijwilligers binnen de gemeente in de
Bibliotheek Waalwijk.
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Mededelingen
- Voortaan vergaderen we van 20.00-22.00uur om het ook te kunnen blijven volgen.
- Vergadering altijd centraal houden en niet onderling tussendoor zitten te praten, dat is erg
storend!
- Notulen worden om toerbeurt gedaan en deze graag kort maar bondig houden.
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Verslag gesprek met wijkwethouder Judith Keijzers
- Er is eerst kort gesproken met de 'bewonersgroep rond de zendmast': Leo Veenman en
Jan Besseling. Daarbij waren aanwezig Cees, Kees en Jos en naast Judith ook Ted
Elschot.
De wethouder heeft aangegeven dat het Platform zowel ook als zij correct hebben
gehandeld in dit traject. De actiegroep zou voor haar commentaar excuses aan moeten
bieden aan Jos en de gemeente. Echter zijn zij uiteindelijk na kort overleg waarbij ook zij
nog hun zegje duidelijk hebben kunnen doen, met de staart tussen de benen vertrokken.
- Budget 2016: Vanaf 1-1-'17 zijn er geen DOPgelden meer. Echter is er wel gesteld dat
voortgang van de Dorpskrant, activiteiten van oa N&M, vrijwilligerspunten
(formulierenbrigade, eenzaamheid, wijkdienst) en bijkomende kosten die door het Platform
gemaakt worden in het oogpunt gehouden moeten worden. Door de wethouder is een
budget van €11.650,- voorgesteld.
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Financiële situatie Platform
Cees geeft een toelichting op het overzicht zoals doorgestuurd. Hij schat in dat er voor 2016 nog
ongeveer €1000.- nodig is voor de sociale activiteiten ivm het feit dat de gemeente pas weer
vanaf 2017 hierin zal ondersteunen.
De bijdrage van het Oranjefonds voor de Burendag (Waspik-Boven) is nog niet meegenomen in
het overzicht van de 6-kamp. Conclusie hierover is ook dat de organisatie van de 6kamp/Burendag in Waspik-Boven buiten de kas van het Platform moet plaatsvinden ivm het
anders negatief uitkomen op de jaarkas.
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Sociaal Klimaat
- Tekst voor de website is besproken en goed bevonden. Nog een kleine aanpassing:
onder kopje "Ondermeer door..." : eerste puntje eruit halen ivm rare opmerking. Ook het 5e
puntje (enquete) eruit halen, dit is achterhaald.
- Initiatief 'Eropuit' moet meer samenwerking gaan verzorgen tussen verschillende
organisaties.
- Er zijn een drietal nieuwe vrijwilligers bij gekomen: Carla, Marcel en Anton.
- De film die ism (dus niet dóór) de Heemkundekring is vertoond in Den Bolder, heeft 120
bezoekers getrokken. Dus wat dat betreft erg geslaagd.
- Werkgroep 'Toekomst van het dorp' opgestart ism Casade. Komende donderdag zal de
eerste bijeenkomst hiervan plaatsvinden over de plannen hoek School-/Kerkstraat.
- Werkgroep eenzaamheid wil een 'taxicentrale' starten voor ouderen. Een bestuurslid van
Thebe heeft aangegeven dat zij hiervoor een potje hebben. Pieter merkt op dat daarmee
ook de wensen vanuit werkgroep Waspik-Boven met ditzelfde idee mee kunnen sporten.
Een dergelijke 'taxiservice' vind reeds plaats vanuit De Stroming.

7

In- en uitgaande stukken
Ingekomen stukken:
- Uitnodiging vrijwilligersnetwerkbijeenkomst in bieb Waalwijk. Rene en Johan zullen gaan.
Uitgaande stukken:
- Geen
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Uitvoeringslijst/projecten
Opmerking n.a.v. uitvoeringslijst:
Geen
Werkgroepen/projecten
-

Ontwikkelingen Knooppunt Hooipolder
+ In Waspik zeer veel 30 km bordjes.
+ Doelen zijn volledig Knooppunt Hooipolder en geheel Waspik 30 km
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-

Waspik-Boven
+ Verplaatsen van de speeltoestellen wordt op dit moment besproken met Van Wijlen.
Pieter heeft morgen een afspraak staan om de offerte door te nemen, dat wordt dan weer
met Ted Elschot opgenomen.
+ Als tegenprestatie voor sponsoring van de 6-kamp heeft Casade gevraagd om met een
aantal vrijwilligers de voortuintjes aan de st. Jozefhof nieuw aan te planten.

-

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

-

WWV:
+ Aanpassing van de Spoort-/Schoolstraat gaat meer tijd kosten.
+ Fietsroute voor de nieuwe De Brug wordt samen met omwonenden en bestuur
besproken. Dit wordt opgevolgd door Johan en Pieter.

-

SK
+ Reeds besproken onder punt 6.

-

N&M
+ Boomfeestdag staat gepland op 16 maart as.
+ Nationale opschoondag op 19 maart. Hiervoor is er vanuit de basisscholen helaas
wederom geen interesse. Wel merkt Johan op dat het in Waspik de afgelopen jaren
duidelijk schoner is geworden. Misschien dat daarom de interesse ook minder is, omdat er
bijna niets te ruimen valt.. Voor de scholen zal namelijk altijd rondom de scholen
schoongemaakt dienen te worden om de kinderen goed bewust te maken. In hun eigen
leef- en speelomgeving zijn ze zich veel meer bewust van (zwerf)vuil dan daarbuiten.

-

Dorpsboerderij
+Er is een boom gerooid door de gemeente.
+Eind maart staat de jaarvergadering op de agenda.
+Kees Peters is gestopt als penningmeester.
+Er is een vervanger voor Robert Schumacher gevonden.
+Positie van secretaris is nog vacant.
+De dierenarts is gestopt, per 17 maart zal er een arts-vertegenwoordiger komen.
+Voorleesochtend is weer goed bezocht.
+Op de planning staat een agrarische tentoonstelling.

-

Website
+ Reeds besproken onder punt 1.

Rondvraag
Cees: de luiercontainer bij de Aldi staat erg in het zicht. Hij heeft daarover contact gehad met
Ted, maar nog verder niets bekend.
Johan: Er is hem nog eens geïnformeerd of het initiatief 'Buurkracht' iets is voor Waspik, maar we
moeten concluderen dat dit niet het geval is.
Bordje met uitleg over het kunstwerk in de Binnenbijster? --> Cees zal navraag doen bij Ted.
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Sluiting
Volgende vergadering: 12 april 2016 in Den Bolder, aanvang 20.00uur.
Notuleerbeurt: Bert de Graauw

Actiepuntenlijstje












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)
Bespreken en goedkeuren huurcontract Dorpsboerderij (Anne)
Onderzoek vrijwilligers voor bestuursfunctie binnen verenigingen Waspik. (Johan)

