Notulen bestuursvergadering
Datum: 6 juni 2017
Locatie: 't Schooltje
Van-tot: 20:00 - 22:00
Afgemeld: Fons, Johan de Hond, Johan Broeders, Anton Brokx
1. Opening
(a) Welkom op de laatste vergadering voor de vakantie
(b) De voorzitter complimenteert aanwezigen over de bijdragen m.b.t. het beleidsplan.
2. Notulen + actielijst vergadering april 2017
(a) De notulen worden in orde bevonden
(b) Actielijst:
i. Punt 1: Onderzoek mogelijkheid aanvraag bij stimuleringsfonds Rabobank voor bijdrage in de
kosten voor bijeenkomsten tegen Eenzaamheid heeft niets opgeleverd
ii. Punt 2: Uitvoering punten wijkschouw volgen i.v.m. contact gemeente: geen terugkoppeling van
gemeente gekregen
iii. Punt 3:

Vervolggesprek met Ted Elschot organiseren over geldstromen (wijkbudget / wmo):

Gemeente moet nog inzicht geven m.b.t. wijkbudget
iv. Punten 1, 4, 5 kunnen eraf.
3. Mededelingen:
(a) Bezoek van wethouder aan Waspik is als erg positief ontvangen. Er werd ruim tijd genomen voor bezoek aan of gesproken over Samen Top, Natuurspeeltuin, Speeltuin Waesgeerd, Ontwikkeling Spoorzone.
(b) Stationslaan: Meer dan 50% van de oude bestrating bleek gebroken c.q. onbruikbaar voor herbestrating. In een eerder stadium was besloten nieuwe klinkers te gebruiken.
4. Ingekomen stukken:
(a) Informatie over 'Westelijk Langstraat Nieuws per mail verstuurd
(b) Polder Binnenbijster is inmiddels voor 60% eigendom van de overheid
5. Beleidsplan Platform Waspik
(a) Algemeen
i. Complimenten over inzet en kwaliteit van de bijdragen
ii. Beschrijven van doel, visie, waar wil je naar toe blijkt noodzakelijk om richting te geven aan het
handelen van PFW en zijn dagelijks bestuur
iii. Gemeente is geïnteresseerd in de uitwerking van het beleidsplan
(b) Enkele aanvullingen / kritieken na toelichting geschreven stukken
i. Door gemeente wordt meer duidelijkheid gevraag t.a.v. de nanciën van SCW. Dit wordt door
de penningmeester toegelicht. Een begroting voor 2018 is inmiddels ingestuurd. In het verleden
heeft het Platform uit eigen vermogen bijgedragen aan SCW. In de toekomst moet dat niet meer
gebeuren. Voor het jaar 2017 moet er een gat gedicht worden. Inmiddels is er een overkoepelende
begroting gemaakt. Deze zal in het beleidsplan worden opgenomen.
ii. De geldstromen van het wijkbudget moeten duidelijker worden
iii. Gelden voor bijvoorbeeld Zeskamp Waspik-Boven komen uit andere bronnen via Ted Elschot

iv. Wonen/werk heeft geen budget
v. M.b.t. tot 'cadeautjes' voor vrijwillegers (of gewoon koe) wordt wel eens moeilijk gedaan. Bij
burgerparticipatie hoort ons inzien echter nanciële ondersteuning en dan moet de gemeente niet
moeilijk doen over fêteren van vrijwilligers
vi. Werkgroepen worden gevraagd i.s.m. de penningmeester begrotingen tijdig in te leveren bij de
penningmeester
vii. Begroting gaat los naar de gemeente, maar wordt later wel opgenomen in het beleidsplan
viii. BPT's komen niet in begroting en/of beleidsplan
ix. Het stuk over de Toekomst van Waspik wordt nog aangeleverd
x. Johand de Hond wordt gevraagd een stuk over Natuur & Milieu aan te leveren
xi. Enkele stukken zijn uitstekend geschreven en bruikbaar voor de betreende werkgroepen, maar te
uitgebreid voor het beleidsplan. Om in het beleidsplan opgenomen te worden moet erin geknipt
worden.
xii. Planning verdere uitwerking
A. Werkgroepen sturen voor eind juli aanpassingen naar de voorzitter
B. In augustus schrijft de voorzitter het concept beleidsplan
C. Eind augustus wordt het concept beleidsplan naar de leden van het platform gestuurd
D. In de vergadering van september komt het beleidsplan ter goedkeuring op de agenda
6. Werkgroepen / Uitvoeringslijst
(a) Alg 6: Begroting naar gemeente. In afwachting van reactie.
(b) Alg 8: BdGr neemt contact op met Willemz
(c) Alg 9: Bouw vertraagd door constructiefouten, spullen te laat e.d.
(d) Alg 10: Oude Raadhuis is onder voorbehoud verkocht
(e) WWV 4: verwijderen van lijst
(f ) WWV 6: CB heeft ingesproken. CB heeft begrepen dat er een studie nodig is m.b.t. het tracé van
de parallelweg. Verschillende studies worden als een geheel naar de provincie gestuurd. Het grote
doel blijft: sluipverkeer door Waspik en Raamsdonk te voorkomen.
(g) WWV 7: Nieuw plan is klaar.

Fietspaden worden verbreed, uitgaand verkeer krijgt voorrang op

binnenkomend verkeer, wegversmalling ter hoogte van het informatiebord.

't Vaartje (oostkant)

wordt verlegd om ruimte te maken voor parkeerplaatsen aan beide zijden. Het informatiebord kan
wat betreft het PFW weg.
(h) S 4: WMO/HBA/HHT: Huishoudelijke hulp blijft tot eind december en gaat dan naar het CAK en
wordt dan afhankelijk van vermogen en inkomen. Informatie daarover is naar de wijkdiensten.
(i) N 3: Binnenbijster informatie avond was op 13-14-15 juni. Inventarisatie natuurhistorie zie Westelijke
Langstraat Nieuws.
(j) N 8: Spoorwegtracé: Na herbestrating Spoorlaan is gestart met ontgravingen om te komen tot een
poel-gras-plas zone. De sloot is inmiddels gebaggerd. Planten op de zandrug hebben het moeilijk
ondanks goed water geven. Inmiddels is een perceel ingezaaid met korenbloem en klaprozen. Twee
picknick plaatsen blijven
(k) STW1: Er blijkt geen vergunning nodig te zijn. Maar, nu bijkt er een probleem met de aanleg van de
speeltuin 'op de wortels' van de beukenbomen. Een en ander is in behandeling bij gemeente. Zoals
vaker zijn er ook hier klachten om zaken voor elkaar te kunnen krijgen bij de gemeente.
(l) VBW 1: Ongeveer 70 ritten geweest.
7. Rondvraag
(a) CK: Bij de Stroming is onvrede over het voorgenomen ontslag van medewerkers i.v.m. de reorganisatie
van de Riethorst Stromenland. BdGr en CK maken een afspraak met de manager van de Stroming
(b) AdK: 17 juni schapen scheren, 22 juni bezoek door Entente Florade
(c) BdGr:
i. Vrijwilligersweek in september (Elana Sanchez) ook voor vrijwilligers Waspik.
ii. Nel Mathlener stopt als organisator van jaarlijks contact Welzijns en Zorgcontact.
(d) PvD:

i. Informatiebord Havendijk schoon (laten) maken. Het is een bord van de ANWB. CK + KvG
bekijken of dit mogelijk is.
ii. Burendag en opening 'de Hoogt' vallen samen
iii. 13 juni is er een bijeenkomst in den Bolder over herstraten Vrouwkensvaartse straat, 't Vaartje,
Carmelietenstraat.
(e) CB: Entente Florade komt in de Vest en Spoorzone
(f ) WdR: Zijn er nog ideeën om opnieuw mee te doen aan 'Het Beste Idee van Waalwijk? Komt er een
stukje op de site?
(g) CK: Cees geeft aan dat hij eind dit jaar stopt als penningmeester van het Platform en tevens als lid
van het Platform. Daar worden we even stil van, maar hebben begrip voor zijn besluit. Het Platform
zal op zoek gaan naar een vervanger.
8. Sluiting: de voorzitter sluit onder dankzegging voor de betrokken deelname van de aanwezigen om 22:15
uur!
Volgende vergadering 5 september 2017 Den Bolder
Nummer

Datum

Wie

Wat

1

07-02-17

PvO

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

2

07-02-17

KvG

Vervolggesprek met Ted Elschot organiseren over geldstromen
(wijkbudget / wmo)

3

04-04-17

JBr

Informatie aanleveren over 'Buurtkracht' t.b.v. website

4

04-04-17

BdGR

Informatie aanleveren over 'Casade' t.b.v. website en vacature tekst

5

04-04-17

RvdGr

Publiceren documenten m.b.t. punt 6 en 7

6

06-06-17

KvG

Bekijkt samen met CK het schoonmaken info bord ANWB

7

06-6-17

JdH

Aanleveren concept Natuur & Milieu voor beleidsplan

8

06-06-17

BdGr

Aanleveren concept De toekomst van Waspik voor beleidsplan

9

06-06-17

Alle wergroepen

Aanleveren revisie stukken beleidsplan. Voor eind juli naar voorzitter.

opstellen

