Notulen bestuursvergadering
Datum: 15-11-2016
Locatie: Den Bolder
Aanvang: 20:00
Afgemeld: Piet van Ool, Chris Beaart, Anton Brokx en Carla Meijs.
1.Opening.

Nadat Bert verteld heeft hoe de ruimte Kade 19, waarin we zitten in samenwerking
met Tavenu tot stand gekomen is heet Kees de aanwezigen welkom.
In het bijzonder welkom aan de heren van Gerven en van Wezel.

2. Wijksupport. Na de vorige bijeenkomst met het voltallige Platform zijn er door beide heren
gesprekken gevoerd met leden van de werkgroep. Ook zijn er gesprekken geweest
met Avans en de NHTV die positief stonden tegenover uitwerking van het project.
In de gesprekken is de samenhang van verschillende onderdelen aan de orde
geweest zoals zorg, recreatie, sport, ontspanning, werk, wonen, openbare ruimte,
veiligheid en mobiliteit.
De procesvragen noodzaken het meedoen van partners,
en bewoners. De opbrengst is afhankelijk van bewoners, organisatie, jeugd, waarden
van het dorp en activiteiten. Sleutelpartners zijn vooral jongeren, onderwijs,
ondernemers, overheid, Casade en Contour de Twern.
De opzet is dat het Platform de opdrachtgever is en Wijksupport de opdrachtnemer.
Er wordt voorgesteld een Samenwerkingsovereenkomst te sluiten.
De uitvoering vindt plaats door studenten van Avans en NHTV die de vraagstelling en
de probleemstelling helder in beeld brengen en daarna activiteiten voorstellen en uitUiteindelijk vindt de evaluatie plaats door betrokkenen en docenten.
Financieel is het geheel nog maar een voorlopige indicatie met veel uren voor Wijksupport
waarvoor zowel de gemeente als Casade en ook de provincie moeten bijdragen.
De vraag is of het Platform instemming kan geven om verder te gaan eventueel mits
de sleutelpartners mee willen werken, de begroting sluitend is en de werkdruk voor het
Platform is afgebakend.
De aanwezige werkgroepleden geven hierna hun mening over het projectplan:
Pieter wel accoord mits de opdracht voor het Platform helder is.
Bert zegt ja tegen het project en stelt dat vertrouwen nodig is en dat het eindresultaat
belangrijk is voor de leefbaarheid van het dorp
Johan vindt dat wij als Platform dit niet moeten doen omdat het einddoel een
vraagteken is en de kosten bijzonder hoog zijn.
Anne zou wel mee kunnen gaan met het plan, maar vindt de kosten een grote vraag.
Chris heeft schriftelijk een aantal punten genoemd waarom hij aangeeft dat het niet is aan te raden
om aan het project te beginnen.
Uiteindelijk stelt de vergadering voor om af te zien van het plan en zelf de probleempunten in het dorp
op te sporen en daar aandacht aan te schenken. Een beleidsplan maken is een optie om de
doelstellingen van het Platform in beeld te brengen.
3. Notulen vergadering 6 sept 2016.
Bij punt 4d stelt Bert dat Saammobiel commercieel is en niet past bij de vrijwillige taxicentrale.
Actielijst 6 sept.
- Bijeenkomst Sociaal Contact Waspik op 8 nov. Zeer geslaagd met beperkte groep
deelnemers en goede lezing van Chantal Walg die volgende vergadering nog eens aan de
orde kan komen.
- Dier gegevens dorpsboerderij door gegeven en mede afgewerkt door Henk Kools.
- Met de gemeente is overleg geweest over het ponyterrein op de spoorzone.
- De uitkomsten van de smileys zijn nog niet bekend.

-

Het rapport van KCC bekend maar klopt niet wat betreft kennisgeving afhandeling.
Johan heeft EnergieAmbassadeursbijeenkomst bezocht en zoekt contact met iemand in
de gemeente Waalwijk.
De Snelverbinding is na 3 weken gestopt i.v.m. te weinig belangstelling.
Chris afw. en niet bekend of er contact is geweest met werkgroep “Natte Natuurparel”.
Wandelpad naast Vrouwkensvaartsestraat aangekaart en wordt volgens plan uitgevoerd.
Contour de Twern geen geld beschikbaar voor extra activiteiten in Den Bolder, maar
mogelijk heeft Den Bolder wat over voor deze activiteit.
De dorpsboerderij heeft prijs gewonnen voor “Beste Culturele Prestatie”.

4. Mededelingen:
a. Vergaderdata 2017 : 7 febr. ’t Schooltje, 4 april, 6 juni, 5 sept en 7 nov.
b. In de 5de bijeenkomst is aan de werkgroep rotonde duidelijk gemaakt dat het nieuwe
plan tot stand is gekomen op verzoek van een inwoner om de fietsmogelijkheid
langs de Provinciale Weg te behouden. In het nieuwe plan is hierin gevolg gegeven
door aan beide zijden fietssuggestiestroken aan te brengen van 1,50 m. Verder ligt
er nog het verzoek om het fietspad aan de westzijde dichter bij de rotonde aan te
leggen en ook om de mogelijkheden van een lage geluidswal langs de Havendries
te onderzoeken.
c. De Knippenbergprijs voor het boek “Thuis in Waspik” is uitgereikt in het stadhuis
van Baarle Hertog waarbij de 2 de prijs werd gewonnen door de Heemkundekring
op “Het Goede Spoor”.
d. De bijeenkomst “Veilig Waalwijk” die heeft plaatsgevonden in het RKC-stadion
was een zinvolle discussie avond waar binnen de gemeente voordeel mee gedaan
gedaan kan worden.
e. Het overleg met wethouder Judith Keijzer die Waspik in haar portefeuille heeft is
vastgelegd voor dinsdag 13 december van 16.30 u. Daarvoor graag onderwerpen
van de leden gevraagd.
f. Behalve de eerste prijs voor het ideeën van de Natuurspeeltuin zijn zowel het idee
van de Taxi-centrale als Samen Top beloond met een flinke prijs.
5. Ingekomen stukken:
De komst van Windmolens in de polder bij Waspik moet goed in de gaten worden
gehouden om overlast voor ons dorp te voorkomen. Als het plan Energieneutraal
volledig uitgevoerd moet worden moeten er behalve de zonnecollectoren ook nog
120 windmolens in de gemeente Waalwijk staan.
6. Natuurspeeltuin:
Een aparte werkgroep is wenselijk mede gezien het onderhoud. Er is nu al een
groep in overleg met de bedenker Wilma de Rooij waarin Rene en Chris hebben
meegepraat. Over verder zitting in de werkgroep is niet gesproken evenals over de
aanleg van een “Buiten Fitness Plaats”, maar dit krijgt mogelijk meer aandacht bij
de ontwikkeling van de “Spoorzone”.
Aangenomen wordt om Wilma de Rooij te vragen om zitting te nemen in het
Platform en daar heeft zij ondertussen in toegestemd.
7. Werkgroepen/Uitvoeringslijst:
De bijgewerkte aandachtspunten zijn kort besproken.
ALG8 Er wordt een projectontwikkelaar gezocht voor hoek Kerkstraat/Schoolstraat
WWV7 Zie 4b
S7
Symposium over “Gezond centraal. Opschudding in de gezondheidszorg”.
was ondanks de beperkte deelname zeer waardevol.
N4
Vraag blijft of de werkgroepleden “Natte Natuurparel” voldoende op de
hoogte zijn van de door N&M voorgestelde indeling.
N9
Planten van 7000 struiken in een aan te leggen bos in de Vest op 19 nov.
N13
Aanpak door gemeente om bosje te verfraaien.
WB5 Er is overeenstemming met de gemeente en de invullingen kunnen plaats
vinden waarvoor grotendeels accoord is gesloten.

8. KCC :
Wat betreft de meldingen die vermeld wordt als afgehandeld blijken verschillende
zaken niet te zijn uitgevoerd.
Voortzetting van een overzicht lijkt wel interessant.
9. Rondvraag:
CK - Zijn er meer klachten over de bezorging van Weekblad Waalwijk?
In Waspik-Boven en ook op ‘t Vaartje blijkt bezorging soms niet te gebeuren.
???? - Is het attenderen van vrijwilligers FBW op geheimhouding gewenst omdat er
klachten zijn gehoord over ongewenst praten over persoonsgegevens?
Is er misschien een ondertekening geheimhoudingsplicht wenselijk of een
Vrijwilligersovereenkomst waarin dat is vastgelegd?
10. Sluiting:
Enigszins later dan aanvankelijk de bedoeling was sluit de voorzitter de vergadering.
Actielijst vergadering:
Nr.
1

2

3
4

Datum
vergadering
06/07/16

Wie

Wat

JBr

Resultaten meting “Smileys” contact met Margriet of Jos

15/11/16

JBr

06/09/16

CB

15/11/16

KvG

Contact met persoon gemeente Waalwijk over energiebeleid
Inrichtingswensen “Natte Natuurparel” naar commisieleden.
Mail naar van Gerven en van Wesel om mee te delen dat er
geen belangstelling is in voortzetting project “Toekomst van
Waspik”

5
15/11/16
CM
15/11/16
6

CK

Onderzoek mogelijkheid aanvraag bij stimuleringsfonds
Rabobank voor bijdrage in de kosten voor bijeenkomsten
tegen Eenzaamheid.
Overleg met manager Den Bolder over te hoge rekening voor
Symposium op 8 nov met SCW.

Volgende vergadering op dinsdag 7 februari 2017
in ’t Schooltje !

