Notulen bestuursvergadering
Datum: 06-09-2016
Locatie: 't Schooltje
Aanvang: 20:00
Afgemeld: Fons Verharen, Marcel Berendse, Johan de Hond, Bert de Graauw (komt
later)
1. Opening
2. Notulen + actielijst vergadering 7 juni 2016.
a) Geen tekstuele opmerkingen
b) Geen inhoudelijke opmerkingen
3. Mededelingen:
a) Rotonde:
Platform + buutbewoners + belangstellenden zijn in gesprek met
gemeente. Diverse alternatieven zijn gemaakt. Afgesproken is te komen tot
het oprichten van een werkgroep met leden van het Platform (Cees Kamp,
Pieter van Dongen, Kees van Gorp). Volgende week is de volgende
bijeenkomst.
b) Led verlichting in fietspad De Vest is gerealiseerd.
c) Tentoonstelling 'Halve Zolenpad' was zeer succesvol!
d) Informatiebord 'Ode aan de zandrug' is gerealiseerd.
e) Kort tegen het kunstwerk 'Ode aan de zandrug' is het onkruid door
vrijwilligers weggehaald.
f) Complimenten aan Chris voor de realisatie van 'Het kronkelpad'.
4. Ingekomen stukken:
a) Kern met Pit (www.kernmetpit.nl) geeft de mogelijkheid voor ondersteuning
bij de uitvoering van een project wat de leefbaarheid van je omgeving
verbetert. Uiteindelijk kan er een geldprijs gewonnen worden na realisatie.
Voor een ieder vrij om te kijken of je iets wilt aanmelden vóór 31 oktober.
b) Terugkoppeling Wijkcafé: De opmerkingen van de 2 lokaliteiten waren heel
verschillend mede omdat in een lokaal vooral bewoners van de Waesgeerd
aanwezig waren voor de speeltuin. Het gevoel was dat er alleen geluisterd
werd en niet werd aangegeven dat er iets met de opmerkingen zou worden
gedaan.
c) Energie Ambassadeurs Top: Johan Broeders bezoekt de bijeenkomst
Johan stelt zich de vraag of 'energie' voldoende geborgd is in het Platform.
d) Mail Saammobiel: site waar vraag en aanbod van vervoerswensen
gematched kunnen worden. Wellicht een optie voor gebruik bij de
uitvoering van het idee 'De vrijwillege taxicentrale'.

e) Snelverbinding Tilburg-->Waalwijk-->Utrecht met de bus. Johan Broeders
neemt dit mee in het overleg met Jos Hopmans
f) Opknappen bruggetje tussen het Beatrixlaantje en de Prins Bernardstraat,
fietspad over het kanaaltje bij bs Jacinta. Het bruggetje is in heel slechte
staat en er is beloofd om de planken te vervangen. Netty volgt de
ontwikkelingen totdat dit af is.
5. Afscheid Netty Revet
Netty heeft aangegeven te stoppen met haar lidmaatschap van het bestuur en
de werkgroep. Ze wil nog wel nieuwkomers 'verwelkomen' en het versturen
van de Dorpskrant naar de Postadresen te verzorgen.
De voorzitter bedankt haar voor haar inzet de afgelopen jaren. In plaats van
bloemen wil hij ervoor zorgen dat Netty zich het Platform nog lang herinnerd
middels een vaste plant. Bij een flesje wijn kan Netty nog eens mijmeren over
'het Platform'.
6. Werkgroepen/Uitvoeringslijst:
a) WWV 5: geen nieuwe informatie. Aandacht wordt gevraagd voor de
beplanting om het zicht te onttrekken aan bewoners van de Leeuwerik
b) WWV 7: Johan uit de 'Contacten' halen
c) N3: CB: onduidelijk wat de volgende stappen zijn. Opheldering vragen bij
JdH
CB verspreid de inrichtingswensen
Jbr Aankaarten pad naast Vrouwkesvaartsestraat bij Jos Hopmans
d) Inventarisatie van zorginstellingen en hun functie: Carla geeft aan dat een
dergelijk overzicht al beschikbaar is op de site waalwijzer.nl
7. Het beste idee van Waalwijk:
a) op de onduidelijke inrichting van de website en de Facebookpagina is
commentaar.
b) Voor zover bekend zijn er 3 Waspiks ideeën: Buiten Fitness,
Natuurspeelplaats en Vrijwillige Taxicentrale.
8. Financiering Sociaal Contact / Formulierenbrigade
Cees: er zijn meer activiteiten maar niet meer budget. Contour de Twern moet
er bij de gemeente op aandringen dat er meer budget komt. Nieuw budget
voor 2017 is al aangevraagd inclusief budget voor de Formulierenbrigade.
In plaats van de bijeenkomst in 'Den Bolder' voor 'eenzamen' kan wellicht een
uitstapje naar de zorgboerderij een idee zijn.
9. Opheffing werkgroep Sociaal Klimaat
Namens de werkgroep heeft Bert middels een verslag beargumenteerd
waarom om opheffing gevraagd wordt. Kern daarvan is dat het onduidelijk is
wat precies niet en wat wel onder de werkgroep valt.
De voorzitter geeft aan dat veel werkgroepen elkaar op veel vlakken raken en
dat daarom plenaire bespreking in de bestuursvergadering zo belangrijk is.
Besloten wordt tot opheffing van de werkgroep met het verzoek aan de leden
zich beschikbaar te blijven stellen voor werkgroepen in het Platform. De reeds
geregistreerde punten in de uitvoeringslijst blijven als zodanig staan onder
verantwoording van de huidige uitvoerders.
10. Wijksupport
Op basis (van de verslagen) van de twee gesprekken kan het Platform niet

besluiten tot het aangaan van een project. Er zijn nogal wat punten die niet
duidelijk die werden omschreven als:
–Veel ideeën op papier maar het geheel blijft vaag
–Het moet duidelijker worden wat precies de bedoeling is
–Wat wordt er uiteindelijk als project opgezet?
–-Wie gaat van een project de kosten dragen?
–-Als het project in november duidelijk is waarom zou Januari / Februari 2017
dan niet haalbaar zijn?
–-Uitstel tot september 2017 is best aanvaardbaar als dat de voorbereiding
ten goede komt en kan voor onderwijsinstellingen toch niet betekenen dat ze
er dan niet meer voor gaan om mee te doen?
–-Als het Platform 'volledig verantwoordelijk' wordt voor het project, wat is
dan nog de rol van Wijksupport?
–-Financiering onduidelijk: wat is het belang (financieel) van Wijksupport?
Het wordt niet wenselijk geacht met een afvaardiging in welke vorm dan ook
met Wijksupport in overleg te gaan. Afgesproken wordt Wijksupport uit te
nodigen voor de vergadering in november waarbij minimaal 14 dagen
daarvoor de bescheiden naar het secretariaat gestuurd worden zodat
verspreiding naar leden van het bestuur tijdig uitgevoerd kan worden.
11. Rondvraag
a) PvO: Honden uitlaatgebied bij de Vest onduidelijk aangegeven. En het lijkt
hem een uitstekend gebied om honden los te laten lopen. CB antwoord dat
alle hondenbezitters een kaart met uitlaatgebieden hebben ontvangen.
15-11 afwezig I.v.m. vakantie
b) CM: 15-11 afwezig
c) CB: Vaerland is volgens rechterlijk besluit open. Praktisch nog niet
uitgevoerd. Gemeente en Rijkswaterstaat zoeken naar mogelijkheid tot
sluiting.
d) BdG:
Gastvrij de Langstraat: onduidelijk wat het precies is. Notulist: We doen er
even niets mee
Lege hoek: In handen van projectontwikkelaars waar het Platform indien
gewenst contact mee op kan nemen
Hommel: wordt volgend jaar ontwikkeld
e) AdK: Boerderij voordragen als 'Beste culturele prestatie'
12.

Sluiting:

Volgende Vergadering: 15 november Den Bolder
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Wie

Wat

BdGr

Jaarlijkse bijeenkomst Sociaal Contact
Waspik.Organiseren
CK/AdK 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.
CK
Vraagt 'de gemeente' waar het hem wringt met
betrekking tot het benaderen van de ponyclub.
Enige beweging. Afspraak met gemeenteambtenaar
en Natuur & Milieu I.v.m. aanleg spoorwegtracé.
JBr
Resultaten meting 'smileys' op website Platform.
Contact opnemen met Jos Hopmans
Opvragen rapport status meldingen aan KCC bij
PvO
gemeente
JBr
Bezoek Energie Ambassadeurs Top
Snelverbinding Tilburg-->Waalwijk-->Utrecht met de
JBr
bus
CB
Verspreiden inrichtingswensen 'Natte natuurparel'
Pad naast Vrouwkesvaartsestraat aankaarten bij Jos
JBr
Hopmans
Contact opnemen met Contour de Twern voor eer
CM
budget en mogelijkheid aanvraag bij Rabobank
stimuleringsfonds
PvO
Uitnodigen Wijksupport voor vergadering november
AdK?

Boerderij voordragen als 'Beste culturele prestatie'

