Notulen bestuursvergadering
Datum: 07 februari 2017
Locatie: 't Schooltje
Van-tot: 20:00 - 22:15
Afgemeld: Fons, Anne, Carla, Johan, Marcel, Bert, Anton
1. Opening
(a) In verband met het verzoek van Johan om 'energie' ter sprake te brengen wordt agendapunt 6 vervangen door 'energie'. Het concept beleidsplan wordt later toegestuurd en in de volgdende vergadering
besproken.
2. Notulen + actielijst vergadering november 2016
(a) De notulen worden in orde bevonden, met dank aan Cees voor het opstellen
(b) Behalve punt 5 van de actielijst zijn alle punten afgewerkt
3. Mededelingen
(a) Nieuw lid Platform Waspik
i. Kees heet Wilma de Rooij welkom als lid van het Platform. Wilma is kartrekker van de werkgroep
Natuurspeeltuin.
(b) Gesprek met wethouder: aan de orde kwamen
i. Financieel plaatje Platform
ii. Veel kapotte klinkers in Stationslaan
iii. Punten wijkschouw Binnnenbijster: niet alles is afgewerkt. In het algemeen vaak nodig zaken
opnieuw aan te kaarten
iv. KCC meldingen: terugmeldingen komen niet (altijd) of zijn niet in overeenstemming met werkelijkheid. Er wordt beterschap beloofd.
v. Status 'rotonde'
vi. Status 'Hooipolder'
4. Ingekomen stukken
(a) Opschonen Maasoever is op 18 maart aanstaande.
5. Financieel overzicht 2016
(a) Cees deelt het exploitatie overzicht van de laatste jaren uit en bespreekt dat
(b) 'Sociaal Contact' souppeert budget van het Platform op waardoor het Platform jaarlijks inteert op
het vermogen. Ondanks dat er al 2 keer eerder naar gevraagd is aan de wethouder komt er niet meer
geld vrij. CB oppert om er een schriftelijke subsidie aanvraag van te maken. In afwachting op een
gesprek met de beheerder van het wijkbudget wordt die even in de ijskast gezet.
vraagt zich af wat de wet WMO in deze kan betekenen.

Johan Broeders

Ook dat wordt in het eerder genoemde

gesprek meegenomen.
6. Energie
(a) Johan bespreekt de bij deze notulen meegestuurde presentatie
(b) Johan stelt voor de volgende punten in Waspik actief te gaan promoten / initieren:
i. Inzetten / gebruik maken van Energie Coöperatie Langstraat (http://www.langstraatenergie.nl/home/)
ii. Inzetten / gebruik maken van Buurkracht (https://buurkracht.nl/)

iii. Samen met gemeente gemeente, Energie Coöperatie Langstraat, Buurkracht en het Platform
'energie' op de agenda van de inwoners van Waspik zien te krijgen.
7. Rotonde
(a) Aan de orde komen een aantal verzoeken aan het Platform m.b.t (politieke) ontwikkelingen t.a.v. de
keuze van uitvoering:
i. Of het Platform in deze haar zorg en betrokkenheid wil uitten:
A. Het Platform zet grote vraagtekens bij de procesgang. Na het instellen van een werkgroep
en het komen tot een compromis wordt het overeengekomen compromis door B&W naar de
prullebak verwezen. Dit wordt namens het Platform tijdens de inspraakavond op 16 februari
in de raadszaal verwoord.
ii. Of de mogelijkheid bestaat de rotonde te koppelen aan de site van het Platform en daar een
rotonde gedeelte in te richten, waar rotonde info staat en de petitie getekend kan worden
A. Dit is per 7 februari uitgevoerd
iii. Om als Platform, deel te nemen aan de discussie in de Raad:
A. Op zijn minst 3 leden van het Platform zullen tijdens de inspraakavond aanwezig zijn.
Ondersteuning door inwoners van Waspik tijdens de inspraakavond is welkom!
8. Natuurspeeltuin: update status van ontwikkelingen door Wilma
(a) Inmiddels is

¿ 49.000,- beschikbaar, maar is er nog minstens ¿ 30.000,- nodig om tot goede uitvoering

te kunnen overgaan
(b) Er staan nog verschillende acties open waaronder een collecte 'Jantje Beton'.

Dan worden tevers

posters verspreid waardoor de Natuurspeeltuin meer bekendheid krijgt en er gevraagd wordt om
(nanciële) ondersteuning.
(c) Het vinden van een goede locatie blijkt een groter probleem dan verwacht.

De oorspronkelijke

gedacht locatie aan het Halve Zolenpad blijkt te veel verontreinigd en 'de Vest' valt af vanwege
een te verwachten lange procedure i.v.m. wijziging bestemmingplan waarvan de uitkomst bovendien
onzeker is.
9. Werkgroepen / Uitvoeringslijst
(a) Zie voor de stand van zaken de bijgewerkte lijst
(b) WWV10: Er heeft een artikel in de krant gestaan over het Pollepelstraatje. Naar waarneming van
Pieter lopen met name hondenbezitters nu niet over de weg maar over genoemd pad.
(c) N3: 65% van de benodige grond is verworven. Echter is nog niet in alle geledingen overeenstemming
over het gebruik.
(d) N6: gepland is 25 maart
i. Naar aanleiding hiervan wordt aan René en Carla gevraagd om na te gaan of het mogelijk c.q.
zinnig is de planning van deze activiteiten op te nemen in de agenda van activiteiten welke door
Carla beheerd wordt.
(e) WB1: Er moeten nog bankjes en prullenbakken geplaatst worden
(f ) WB5: Verkoop heeft plaats gevonden. Inrichtingsactiviteiten lopen volop.
(g) Groenaanplant woonwagenkamp is gerealiseerd, hetzij met kleine planten.
(h) Brief m.b.t. situatie bij kruising Halve Zolenpad en oversteek vanuit Binnenbijster:
i. Er komt geen oversteek, dit i.v.m. kosten
ii. Sloten / geulen worden niet gedempt i.v.m.

afwateringsfunctie en natuurhistorische waarde.

Overal langs het pad zie je sloten, dus zou het vreemd zijn om ze hier te dempen
iii. Mogelijk kan met een haag een soort van afscheiding gemaakt worden om te voorkomen dat je
in de sloot belandt als je van het pad afraakt.
iv. Het woud aan verkeersborden wordt aangepakt bij een (mogelijke) herinrichting van de Spoorstraat
10. Rondvraag

(a) CK: Heeft een bijeenkomst bezocht waarbij instanties / verenigingen uitgenodigd waren om na te
denken over de organisatie van het Halve Zolen Festival.
Waspik gekozen.

Als locatie voor het eerste festival is

Het festival vindt plaats op zondag 25 juni 2017.

Het idee is om een route van

ongeveer 7 km door Waspik te maken waar activiteiten / optredens plaats vinden, waarbij ook
natuurpark 'de Vest' als feestlocatie genoemd is.
ten zeerste.

Dit bevreemde enige leden van het Platform

(https://drimble.nl/bedrijf/waalwijk/k67234291/stichting-halve-zolen-festival.html en

http://heusden.nieuws.nl/nieuws/20161202/halve-zolen-festival-wil-inspireren-en-verbinden/)
(b) CB:
i. Spoorzone: ontwikkelingen gaan de goede kant op
ii. Bomen dorpsplein worden komende winter verwijderd
iii. Biodiversiteit: Spoorzone wordt speerpunt, maar ook in de kernen is een inventarisatie uitgevoerd
zodat bij overblijvend budget bekend is waar aan biodiversiteit gewerkt kan worden
iv. Groene linten: ontbrekende linten zijn doorgegeven
v. Boomgaard: oude bomen zijn verwijderd, waardoor de overblijvende meer ruimte krijgen voor
herstel en groei
vi. Bij het Kronkelpad is een bankje gestolen. De gemeente Dongen heeft een nieuw besteld.
(c) RvdGr: VBW krijgt een plaats op de website van het Platform
(d) PvD:
i. Zeskamp Waspik Boven: Pieter wordt de nieuwe kartrekker om te voorkomen dat het na twee
succesvolle jaren niet meer door gaat.
ii. BPT Waspik Boven start per 21 februari. Opstart in 'het Schooltje'.
iii. Er is een watertappunt gerealiseerd in de buurt van de kruising Halve Zolenpad - Schoolstraat.
11. Sluiting: de voorzitter sluit onder dankzegging voor de betrokken deelname van de aanwezigen de vergadering om 22:10 uur
Volgende vergadering 4 april 2017 Den Bolder
Nummer

Datum

Wie

Wat

1

15-11-16

CM

Onderzoek mogelijkheid aanvraag bij stimuleringsfonds Rabobank voor

2

07-02-17

RvdGr

Mail status punten wijkschouw Binnenbijster naar Ted Elschot

3

07-02-17

PvO

Uitvoering punten wijkschouw volgen i.v.m. contact gemeente

4

07-02-17

CK

Beleidsplan toevoegen als werkgroep aan uitvoeringslijst

5

07-02-17

CK

Energie toevoegen als werkgroep aan uitvoeringslijst

6

07-02-17

RvdGR

Actie 'Schone Maas' op website publiceren

7

07-02-17

KvG

Gesprek met Ted Elschot organiseren over geldstromen (wijkbudget /

8

07-02-17

JBr

Buurkracht uitnodigen voor inventarisernd gesprek

9

07-02-17

JBr

Procesgang m.b.t. rotonde beschrijven en sturen naar leden van het

10

07-02-17

JdH

Terugkoppeling naar SdH m.b.t. punten in zijn brief 'Halve Zolen pad'

bijdrage in de kosten voor bijeenkomsten tegen Eenzaamheid.

sociaal klimaat)

Platform

