Notulen bestuursvergadering
Datum: 5 september 2017
Locatie: Den Bolder
Van-tot: 20:00 - 22:00
Afgemeld: Fons, Johan de Hond, Carla, Pieter, Chris
1. Opening
(a) Welkom op de eerste vergadering na de vakantie
2. Notulen + actielijst vergadering juni 2017
(a) In de actielijst moet de verwijzing naar punten 6 en 7 een verwijzing naar punten 3 en 4 zijn.
(b) Actielijst:
i. Punt 1: Geen actie op geweest in afwachting van opvolger Judith Keijzer en ingevulde enquete
ervaring met samenwerking gemeente.

Echter wordt aangegeven dat eenieder bij 'problemen'

met samenwerking gemeente zoveel als mogelijk op de probleempunten moet reageren. Dit punt
wordt alsnog in september/oktober uitgevoerd.
ii. Punt 2:

KvG en CK hebben dinsdag 12 september een gesprek met Margriet Rijnja en Ted

Elschot waar het dan gaat over de begroting van 2018 en waar mogelijk de begroting van 2017
welke ondanks herhaalde pogingen vanuit het platform nog steeds niet rond is.
iii. Punt 3: Geen actie: wordt nog uitgevoerd.
iv. Uitgevoerd.
v. Verwijzing naar verkeerde punten. Word nog uitgevoerd.
vi. Uitvoering is door Heemkundekring overgenomen
vii. Punten 7, 8 en 9: uitgevoerd.
3. Mededelingen:
(a) Rotonde: zoals eerder gemeld zijn er plannen tot verbreding van etspad, wegversmalling om uitgaand
verkeer voorrang te geven op inkomend en parkeerplaatsen aan de Noordzijde van 't Vaartje. Eigenlijk
geen wijziging op wat al bekend was.
(b) Beste Idee van Waalwijk: Er zijn nog niet veel inzendingen (naar verluid pas 10), het is nog tot 11
september mogelijk om ideeën in te dienen.

¿ 1400,- bezuinigd
¿ 5400,- goedgekeurd en is

(c) Financiën: Zie ook punt 2 actielijst. Op het budget van de wijkkrant leek eerst
te moeten worden, maar later werd toch nog het volledige budget van

dat inmiddels opgenomen in de kadernota. Er is enige irritatie over de tijd en moeite die het kost
om begrotingen en budgetten besproken en goedgekeurd te krijgen. Zeker gezien de hoogte van de
begrotingen ten opzichte van de de arbeid die vrijwilligers zich getroosten om een en ander gedaan
te krijgen.
(d) Hooipolder: Pieter bezoekt vanavond ter vervanging van Chris een bijeenkomst over de Hooipolder.
Het tracé voor de alternatieve route (parallelweg) zal een belangrijk onderwerp zijn.
4. Ingekomen stukken:
(a) CDA: De fractie van het CDA heeft gevraagd om een gesprek met (leden van het DB van) het
Platform Waspik om zich te laten informeren over de activiteiten van het Platform, wat voetangels
en klemmen zijn, en 'wat er in Waspik speelt'. Er werden bedenkingen geopperd: wat als alle partijen
dit willen, moeten we zelf inititatief nemen naar andere partijen, we gaan toch niet de politiek in,
hoeveel tijd gaat dit weer kosten.

Maar uiteindelijk waren de leden van het Platform voor een

dergelijke bespreking. Hoewel we geen politiek willen bedrijven kunnen we er niet omheen dat we
met de politiek in aanraking komen en zo nu en dan de politiek nodig hebben om dingen gedaan te
krijgen. Er komt over de bijeenkomst een bericht op de website zodat iedereen kan weten dat dit
gesprek plaats vindt.

(b) Uitnodiging opening 'De Nieuwe Hooght' op 23 september: BdGr en JBr melden zich aan als vertegenwoordigers van het Platform, PvO onder voorbehoud.
(c) Badminton: verzoek om folder te mogen toevoegen aan 'welkomstpakket' wordt geaccordeerd. T.z.t
komt er op de website van het Platform een pagina met gegevens van verenigingen in Waspik
(d) Jeanne Kamp: verzoek om gesprek met voorzitter om gesprek over leefsituatie Waspik
5. Beleidsplan Platform Waspik
(a) Nogmaals dank van de voorzitter aan de leden voor het inbrengen van kwalitatief goede stukken
(b) BdG zal via MvdB ervoor zorgen dat er nog een stuk komt m.b.t. SCW
(c) BdG stukje inleiding herschrijven m.b.t. ontstaan plan voor beleidsplan uit ontwikkelingen vanuit
'Terug naar de toekomst van het dorp'.
(d) AB kaart aan dat het feit dat de nanciën van 'Waspik Boven' buiten de nanciën van het Platform
vallen een vreemde zaak is. CK ligt toe dat de gemeente de activiteiten van 'Waspik Boven' tot nu
toe als aparte projecten beschouwde, maar dat in de begroting van 2018 een en ander samengevoegd
wordt.
(e) AB: Gezien het gebudgeteerde bedrag voor de Dorpskrant is het wenselijk na te gaan hoe de Dorpskrant gelezen en gewaardeerd wordt binnen de Waspikse bevolking. De leden van het Platform gaan
daarin mee en besloten wordt een uit te voeren enquete op te nemen in het beleidsplan.
(f ) AB: naar aanleiding van een opmerking van AB wordt op blz 10. het deel vanaf 'Mogelijk ..' tot aan
de meerdere ??? verwijderd.
(g) AB: in het deel van de Natuurspeeltuin komt wel erg vaak 'opruimen' voor. Benadrukt wordt dat
m.b.t. tot de 'Opruimdag' dit geen reguliere opruiming door 'volwassenen' betreft maar juist kinderen
ingeschakeld worden om zo tot een bewustwording van het noodzakelijk zijn van opruimen te komen.
(h) RvdGr: wil, indien nodig de tabelvorm van het deel over de website wel herschrijven. KvG geeft aan
dit niet nodig te vinden.
(i) Uiterlijk 23-10-17 zal KvG het goed te keuren Beleidsplan distribueren.
(j) PvO: KvG heeft ergens een opmerking geplaatst dat er nog 'te weinig sprake van beleid' in het
beleidsplan zit. KvG geeft aan dat bij een eventuele vervolgstap daaraan gewerkt kan worden. Nu
geeft het plan nog meer aan van wat we doen dan dat wat we van plan zijn. Wellicht dat er ook
per onderdeel iets van 'missie en visie' geformuleerd kan worden zoals AdK dat gedaan heeft voor de
Dorpsboerderij.
(k) Zijdelings kwam nog de VBW ter sprake welke erg goed functioneert en zo'n 15 ritten per week
uitvoert.

Vanuit omliggende gebieden is de vraag gekomen iets dergelijks op te zetten.

VBW is

bereid om hun ervaring in te brengen, maar zal geen uitvoerende activiteiten ontplooien.
6. Werkgroepen / Uitvoeringslijst
(a) Alg 6: Begroting goedgekeurd.
(b) Alg 8.: Genoemd wordt 60 belanstellenden, waaronder waarschijnlijk 'beleggers'. Januari 2018 staat
op de planning voor start van de bouw. Het project heet 'De Waeshof '.
(c) Alg 10: Er worden woonheden gecreëerd voor mensen met lichtelijk verstandelijke beperking die
weinig behoefte hebben aan verzorging, maar wel aan een bepaalde vorm van samenleven waarvoor
kamers met 'gezamenlijke' ruimtes gemaakt worden. De planning is om dit binnen een half jaar te
realiseren. Er zijn al aanvragen voor bewoning en aanvragen om er te mogen werken.
(d) N6: Graag datum doorgeven
(e) N7: Graag datum doorgeven
(f ) N8: helaas veel verdroogd, maar ook dat hoort bij 'natuur'.
(g) STW1: planning nog steeds april/mei
7. Rondvraag
(a) JBr:

JdH is met gemeentes Dongen en Geertruidenberg in gesprek over een voetpad vanaf het

kronkelpad richting Raamsdonk.
(b) JBr: Voetpad Vrouwkensvaartse straat is niet (goed) te belopen en moet dus beter onderhouden
worden. JBr neemt contact op met de gemeente.

(c) BdGr: Planning Toekomst van het dorp rond maken
(d) BdGr: Kortsluiten met RvdGr wat er op de activiteitenkalender op de website moet komen
(e) BdGr: Dit jaar geen bijeenkomst Zorg- en Welzijnsinstellingen. Het plan wordt om dit eens in de 2
à 3 jaar te organiseren. BdGr dient voor 12-09-17 nog een begroting daarvoor in.
(f ) BdGr: 9 september is Monumentendag en op 17 september weer een vrije dorpswandeling vanaf 10:30
vertrek op het Dorpsplein.
(g) ABr: 14 t/m 22 april 2018 een tentoonstelling over 'ontstaan van Waspik'
8. Sluiting: de voorzitter sluit met trots i.v.m. de vele besproken punten de vergadering toch nog om 22:10
uur!
Volgende vergadering 7 november 2017 't Schooltje
Nummer

Datum

Wie

Wat

1

07-02-17

PvO

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

2

07-02-17

KvG

Gesprek met Ted Elschot organiseren over geldstromen (wijkbudget /

3

04-04-17

JBr

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

4

04-04-17

RvdGr

Publiceren documenten m.b.t. 'Buurtkracht' en vacature Casade

5

05-09-17

RvdGR

Bericht op website over gesprek CDA<>Platform

6

05-09-17

KvG

Contact opnemen met Jeanne Kamp

7

05-09-17

PvO

Bericht aan badminton m.b.t. besluit folder

8

05-09-17

JBr+BdGR

Bezoek aan opening 'De Nieuwe Hooght'

9

05-09-17

KvG

Uiterlijk 23-10-17 versturen goed te keuren versie Beleidsplan

10

05-09-17

BdGr

Via MvdB zorgen voor een stuk voor het beleidplan over SCW voor

11

05-09-17

BdGr

Stukje inleiding herschrijven m.b.t. ontstaan plan voor beleidsplan uit

12

05-09-17

JdH

Doorgeven data i.v.m N6 en N7 uitvoeringslijst

13

05-09-17

JBr

Contact opnemen met gemeente m.b.t. onderhoud voetpad

14

05-09-17

BdGr

Begroting voor bijeenkomsten Zorg- en Welzijnsinstellingen opstellen

15

05-09-17

BdGr

Met RvdGr nagaan wat er op de activiteiten kalender moet komen op

wmo) en samen met Margriet Rijnja over begrotingen 2017 en 2018.

19-9-17
ontwikkelingen vanuit 'Terug naar de toekomst van het dorp'.

Vrouwkensvaartse straat.
voor 12-09-17
de website

