Notulen bestuursvergadering
Datum: 07-06-2016
Locatie: Den Bolder
Aanvang: 20:00
Afgemeld: Netty Revet, Pieter van Dongen, Fons Verharen, Marcel Berendse, Johan
de Hond (vervangen door Huub Zijlmans), Henk van Kapel, Anton Brokx, Bert de
Graauw, Anne de Klijn
1. Opening
2. Notulen + actielijst vergadering 12 april 2016.
a) Geen tekstuele opmerkingen
b) Geen inhoudelijke opmerkingen
3. Mededelingen:
a) Wijkcafé:
Het Platform was goed vertegenwoordigd. Het ware beter geweest als de
leden van het Platform verdeeld waren over de twee gemaakte
discussiegroepen.
Je mocht geen negatieve punten inbrengen of “kritieken” geven. Er zijn
verbetervoorstellen gedaan die op een flipover verzameld werden.
Over het algemeen hadden de leden van het Platform geen goed gevoel
bij 'het Wijkcafé”.
4. Ingekomen stukken: geen
5. Werkgroepen/Uitvoeringslijst:
a) Dit punt wordt is de agenda naar voren gehaald zodat de bespreking van
de werkgroepen / uitvoeringslijst niet onder tijdsdruk komt van het einde
van de vergadering.
b) S5: Het Platform heeft een rekening gekregen van Den Bolder I.v.m.
gemaakte kosten. Hiervoor is echter geen budget opgenomen. Cees heeft
Contour de Twern benaderd met een voorstel over deling van kosten.
Bovendien moet nagegaan worden wie nu eigenlijk voor de kosten zou
moeten opdraaien.
c) N1: Mooi krantenartikel waaruit de succesvolle afronding van dit punt blijkt.
Tevens op Facebook reacties en artikel op de website.
d) Rotonde:
Er is een bespreking geweest met omwonenden en Chris, Cees en Kees
op uitnodiging van Frans Brokx namens de omwonenden. Op basis van dit
gesprek en de aan het Platform gezonden informatie stelt het Platform het
volgende:
Het Platform is het erover eens dat verplaatsing / aanpassing van de

rotonde acceptabel is binnen redelijjke grenzen van kosten. Dit naast de
overlast voor bewonders i.v.m. met de te hoge snelheid waarmee de
rotonde 'genomen' kan worden. Dit levert gevaarlijke situaties op.
6. Wijksupport: er wordt een afspraak gepland tussen Wijksupport en leden van
het Platform.
7. Het beste idee van Waalwijk:
a) Dit punt is op de agenda gezet om na te gaan wat het Platform in deze kan
betekenen. Willen we zelf ideeën genereren en / of uitvoeren?
Kan het Platform mensen ondersteunen die wel idee:en hebben maar dit
zelf niet kunnen uitwerken?
b) Staande de vergadering hebben we wat 'voorwaarden' besproken:
• Iedere inwoner is vrij een idee in te dienen en te presenteren
• Er wordt een artikel op de website van het Platform geplaatst omtrent
'Het beste idee van Waalwijk'.
• Via de website kunnen ideeën ingediend worden
• Indien ondersteuning van het Platform bij uitwerking van een idee
gewenst is dan moet dit idee voor 1 augustus bekend zijn bij het
Platform
• In de vergadering van 6 september komen op dit agendapunt terug.
c) Staande de vergadering hebben we wat ideeën geopperd welke verder
niet uitgewerkt zijn of toegewezen om uit te werken:
• Fitnesstoestellen en Tai Chi veld op de Spoorzone: recreëren en
sporten in een natuurlijke omgeving
• Slim fietspad: verlichting gaat aan als personen van het fietspad
gebruik maken
• Taxi centrale: I.v.m. vervallen regiotaxi in bepaalde gevallen wordt naar
een oplossing voor vervoer gezocht van minder valide personen.
• Voorkomen sluipverkeer
• Zelf 'smileys' op (kunnen) hangen
• (Electronisch) Informatiebord “Activiteiten in Waspik” cq. “Mededelingen
m.b.t. Waspik”
• Cameratoezicht (daar waar we 'ogen te kort komen')
d) Piet van Ool en Huub Zijlmans melden zich aan om het idee 'Spoorzone'
uit te werken.
8. Buurttoezichtteams
a) Enkele leden van BPT Binnenbijster zijn naar een voorlichting geweest.
b) Bij BPT Kanaal & Spoor en BPT Binnenbijster is geïnformeerd naar
bereidwilligheid om deel te nemen aan een BTT. Hiervoor was geen animo.
c) De uitkomst genoemd onder punt b zal teruggekoppeld worden naar de
initiatiefnemers voor het opzetten van een BTT in Waspik
d) Voorgaande laat onverlet dat door 'een ieder' een BTT opgezet kan worden
in samenwerking met politie/gemeente
9. Rondvraag
a) CK: Vraagt naar uitkomst van een gesprek over het samenwerken met een
gemeenteambtenaar: er is een goed gesprek geweest en er is beterschap
beloofd. Tevens is gesproken over escalatie naar een leidinggevende
indien de samenwerking toch weer problemen oplevert.

b) CK: vraagt naar uitkomst beplantingsplan 'De Vest': Een beplantingsplan
voor ongeveer 1 hectare kan gemaakt en uitgevoerd worden. Beplanting
wordt gepland voor dit najaar.
c) CK: vraagt naar vordering I.v.m. de kwestie 'Spoorzone': geen vordering.
De verantwoordelijke ambtenaar onderneemt geen stappen.
d) CK: vraagt naar vordering I.v.m. bordje kunstwerk Binnenbijster. Bordje kan
opgehaald en tegen het kunstwerk geplakt worden.
e) CK: geen vorderingen m.b.t. een bordje voor het kunstwerk in de Vest.
f) CB: Knooppunt Hooipolder:
• Aanwezigheid van Rijkswaterstaat bij de laatste bespreking werd I.t.t.
eerder als positief gewaardeerd evenals de inbreng van de 'platforms'
en de gemeente Geertruidenberg.
• De conclusies uit een onderzoek van adviseurs mobiliteit Goudappel
Coffeng met de naam 'Verkeersonderzoek Hooipolder en lint
Raamsdonk – Waspik' zijn als volgt samengevat:
• 1)
25% meer sluipverkeer als knooppunt Hooipolder blijft zoals
nu.
• 2)
25% meer sluipverkeer als alleen knooppunt Hooipolder wordt
aangepakt volgens het huidige plan van RWS (één verbindingsboog
van West naar Noord).
• 60% meer sluipverkeer als de afritten 34 worden afgesloten.
• 3)
25% minder sluipverkeer als er behalve één verbindingsboog
ook vrije rechtsaffers bijkomen en er extra ruimte onder het viaduct
wordt gebruikt voor het doorstromen van rechtdoor gaande verkeer.
60% meer sluipverkeer als de afritten 34 worden afgesloten.
• 4)
25% minder sluipverkeer als er behalve één verbindingsboog
ook vrije rechtsaffers bijkomen en er extra ruimte onder het viaduct
wordt gebruikt voor het doorstromen van rechtdoor gaande verkeer.
• 0% meer sluipverkeer als de afritten 34 worden afgesloten en er een
parallelweg wordt aangelegd vanaf Waspik langs Raamsdonk naar
Raamsdonksveer.
• Moraal van het verhaal is dat het aanpakken van Knooppunt
Hooipolder dus alleen zin heeft als de extra maatregelen (vrije
rechtsaffers en ruimte benutten onder viaduct) worden uitgevoerd en
dat de parallelstructuur vanaf Waspik langs Raamsdonk naar
Raamsdonksveer hard nodig is om het extra sluipverkeer tot 0% terug
te brengen. Pas dan zal de leefbaarheid van Waspik en Raamsdonk
niet verder achteruitgaan.
• Als geheel Waspik uiteindelijk wordt ingericht als een 30-km gebied,
dan zal de verkeersveiligheid toenemen en geluid, trillingen en fijnstof
worden gereduceerd. Als dit allemaal is uitgevoerd, zal de leefbaarheid
weer toenemen.
• Binnenkort volgt een ter inzagelegging van dit plan van RWS. Daar
moeten we als Platform Waspik wel bezwaar tegen maken, om duidelijk
te maken dat het opgeplust moet worden (punten 3 en 4). Ik zal dit in
de gaten houden.
g) Jbr: Openstaande meldingen bij gemeente: er staan nog meldingen op
'nieuw' die al een paar jaar oud zijn. Het Platform vraagt bij de gemeente
een (anonieme) lijst op van meldingen met de behandelstatus.

h) HZ: Heeft de vraag gekregen of er ideeën zijn over wat te doen met de
'zandput'
10.

Sluiting:

Volgende Vergadering: 6 september 't Schooltje

Actielijst vergadering:
Nr.
1

Datum
vergadering
12/04/16

Wie

Wat

BdGr

Jaarlijkse bijeenkomst Sociaal Contact
Waspik.Organiseren
Actualiseren contactgegevens in verband met
registratie inentingen dieren, zoeken wat er nodig is
om weer een vergunning te krijgen voor
het houden van de dieren. Daarvoor op zoek naar
veterinaire gegevens
die aangepast moeten worden.
Vraagt 'de gemeente' waar het hem wringt met
betrekking tot het benaderen van de ponyclub
Vraagt naar manier om graffiti te verwijderen van
kunstwerk
Activiteitenkalender op website Platform
Resultaten meting 'smileys' op website Platform
Neemt contact op met Jos Hopmans voor …....
Artikel omtrent 'Het beste idee van Waalwijk' op
website Platform
Schrijft concept artikel omtrent 'Het beste idee van
Waalwijk' voor website
Uitwerken idee 'Fitness Spoorzone'
Opvragen rapport status meldingen aan KCC bij
gemeente
Inlichten Reina Timmermans met betrekking tot
animo deelname aan Buurttoezichtteam vanuit leden
van BPT Binnenbijster en BPT Kanaal & Spoor

12/04/16

CK/AdK

12/04/16

CK

12/04/16

Jbr

06/07/16
06/07/16
06/07/16
06/07/16

RvdGR
RvdGR
Jbr
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4
5
6
7
8
9
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PvO

06/07/16
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