Notulen bestuursvergadering
Datum: 4 april 2017
Locatie: Den Bolder
Van-tot: 20:00 - 22:00
Afgemeld: Fons, René, Marcel, Carla
1. Opening
(a) Marcel blijft beschikbaar voor 'projecten' maar komt niet naar de reguliere Platform vergaderingen
(b) De voorzitter benoemt de vele punten waarop acties geweest zijn:
i. Minder succesvol: Rotonde, helaas heeft B&W het voorstel van de speciaal voor de rotonde
opgezette werkgroep afgewezen.
ii. Succesvol: Vervoers- en boodschappendienst opgestart, uitvoering plan spoorzonde gestart, opschoondag - opschonen Maasover en boomfeest dag is geweest, project 'Buurtkracht is gestart,
jubileum Dorpsboerderij gevierd.
2. Notulen + actielijst vergadering februari 2017
(a) De notulen worden in orde bevonden
(b) Actielijst:
i. Punten 2, 4, 5, 6, 8, 9 en 10 kunnen eraf.
ii. Punt 1: I.v.m. afwezigheid Carla geen informatie.
iii. Punt 3: RvdGr heeft een mail gestuurd waarop voor 26 april reactie is gevraagd.
iv. Punt 7: Eerste gesprek is geweest, maar er blijven onduidelijkheden over het wijkbudget, betalingen buiten PFW om en beschikbaarheid middelen WMO. Een vervolgafspraak wordt gemaakt.
3. Mededelingen: geen
4. Ingekomen stukken: geen
5. Beleidsplan Platform Waspik
(a) Alle leden zijn het erover eens dat een beleidsplan noodzakelijk is. Kees licht voor enkele punten toe
waarom hij ze opgenomen heeft in het concept:
i. 3b) Dorpskrant: Vanuit de gemeente kwam de opdracht om een gesprek te hebben met 'De
Wijkkrant' die in Waalwijk uitgegeven wordt. Stelling is dat de Dorpskrant niet op zal gaan in
de 'Wijkkrant'. De gemeente is bekend met het noodzakelijke budget daarvoo.
ii. 4) Natuur en Milieu en de punten op de website: Een aantal punten kunnen geen speerpunten
zijn i.v.m. het aantal punten. Deze lijst zal opgeschoond moeten worden
iii. 5) Energie: energie hoort in deze tijd op de agenda te staan. Net als voor alle andere punten is
de vraag: Wat willen we, waar houd het voor het Platform op?
iv. Zorg in Waspik: Wellicht moet dit punt een andere titel hebben. Bert geeft aan dat vanuit de
KBO 'Terug naar de toekomst van het dorp' ter sprake is gekomen. Hij is stellig van mening dat
we als Platform na moeten denken over de toekomst 'Wonen, zorg, werk' in Waspik en wat de
rol van het Platform daarin wordt. Er is in verschillende maatschappelijke geledingen, zoals het
KBO, aandacht voor dit punt, maar ook commerciële organisaties pakken dit punt op. Staande
de vergadering bieden Anton, Johan en Pieter zich aan als kanditaten om dit punt met Bert op
te pakken.
(b) We spreken af dat tijdens de vergadering in juni van elk punt een concept stuk voor het beleidsplan
klaar is. We kunnen er in juni dan 'op schieten'. In september kan dan de denitieve versie per punt
besproken worden waarna in november het beleidsplan vastgesteld kan worden.

Punt uit beleidsplan
Verkeer
Website
Communicatie:
Dorpskrant
Natuur en milieu
Natuurspeeltuin
Energie
(c) We spreken de volgende indeling af:
Sociaal contact
Vervoer en Boodschappendienst Waspik
Formulierenbrigade
Waspik-Boven
Wonen, werk, zorg
Dorpsboerderij
Financiën

Toegewezen aan:
Chris
René (Piet)
Piet (René)
Johan (Chris)
Wilma de Rooij
Johan
Bert
Kees
Kees
Pieter
Bert (Johan, Anton, Pieter)
Anne
Cees (Kees, Piet)

6. Werkgroepen / Uitvoeringslijst
(a) Zie voor de stand van zaken de bijgewerkte lijst
(b) Alg 9 Hoek Schoolstraat-Kerkstraat: wordt kerstvakantie
(c) WWV6 Knooppunt Hooipolder: Vanuit Raamsdonk komt tegengas ten aanzien van de parallelweg.
Daar de preciese loop nog niet bekend wachten we voorlopig maar af.
(d) WWV7 Rotonde: tegenvaller, geen ondersteuning van (Waspikse) raadsleden
(e) WWV8 Energiebesparing: Het wachten is nog op reacties.
(f) N6 Landelijke opschoondag: Succes!!! Ongeveer 1000 kg vuil opgehaald met ongeveer 25 personen. Helaas lukte het niet om basisschoolkinderen mee te laten doen. Er wordt zkeker een poging
ondernomen om dat volgend jaar wel voor elkaar te krijgen.
(g) N8 Spoorzone: plan is al voor de helft uitgevoerd.
(h) DB1 Beheer dorpsboerderij: Jubileumviering was enorm succes! Er waren 450 bezoekers.
(i) STW1 Natuurspeeltuin: Inmiddels is het benodigde budget bijna binnen. Hopelijk levert de actie
bij bedrijven het resterende deel op. Tijdens een bewonersavond bleken er bezwaren tegen de komst
van de Natuurspeeltuin. Dit betekent dat een ocieel vergunningtraject doorlopen moet worden
wat de uitvoering zal vertragen. De bestemming van het beoogde terrein is 'speeltuin' wat een goede
uitgangspositie verschaft. Inmiddels zijn er al contacten met de Hobbyclub, Sociaal contact en Samen
Top om een rol te spelen in aanleg / beheer / gebruik.
(j) VBW1 Vervoers- en Boodschappendienst Waspik: gemiddeld 1 dienst per dag. Er zijn 15 vrijwillige
chaueurs en 3 coördinatoren. De start is dus erg succesvol.
(k) N13 Beplanting Oudestraat-Wieldrechtstraat: Het pad is opgeknapt en dus weer gewoon bruikbaar.
De ontwikkeling van de 'Polder Binnenbijster' zal nog wel wat 'voeten in de aarde' hebben. Als eerste
worden verkennende gesprekken met belanghebbenden georganiseerd.
7. Rondvraag
(a) PvD: Zeskamp is op 9 juli, organisatie loopt
(b) JdH: Hoe staat het met het 'Halve Zolen Festival'?
i. Het festival is op 25j\ juni met als centraal punt 'Het Spoorwegemplacement'
ii. Er wordt een route door 'heel Waspik' samengesteld waar diverse activiteiten plaats vinden.
iii. Er is veel belangstelling voor deelname.
(c) BdG:
i. Bij de KBO wordt de formulierenbrigade direct gelinkt aan Carla omdat haar naam daarvoor
letterlijk in documenten staat. Die naam wordt vervangen door formulierenbrigade. De vraag
naar ondersteuning bij het invullen van formulieren is tanende.
ii. Bert geeft aan dat hij eind dit jaar stopt als contactpersoon bij Casade. Daar het wel belangrijk
is dat er een opvolger komt wordt Bert gevraagd een document te maken om te beschrijven wat
dit inhoudt. Tevens moet op de website een oproep voor opvolging komen.
8. Sluiting: de voorzitter sluit onder dankzegging voor de betrokken deelname van de aanwezigen en dankzij
een paar zetjes van de secretaris de vergadering om klokslag 22:00 uur!

Volgende vergadering 6 juni 2017 't Schooltje
Nummer
1

Datum
15-11-16

Wie
CM

2
3

07-02-17
07-02-17

PvO
KvG

4
5

04-04-17
04-04-17

CK
CK

6
7

04-04-17
04-04-17

JBr
BdGR

8

04-04-17

RvdGr

Wat
Onderzoek mogelijkheid aanvraag bij stimuleringsfonds Rabobank voor
bijdrage in de kosten voor bijeenkomsten tegen Eenzaamheid
Uitvoering punten wijkschouw volgen i.v.m. contact gemeente
Vervolggesprek met Ted Elschot organiseren over geldstromen
(wijkbudget / wmo)
Netty 5 Dorpskranten laten bezorgen bij Contour de Twern
Toevoegen aan Uitvoeringslijst voor Waspik-boven: BPT en WhatsApp
groepen
Informatie aanleveren over 'Buurtkracht' t.b.v. website
Informatie aanleveren over 'Casade' t.b.v. website en vacature tekst
opstellen
Publiceren documenten m.b.t. punt 6 en 7

