Notulen bestuursvergadering
Datum: 7 november 2017
Locatie: 't Schooltje
Van-tot: 20:00 - 22:00
Afgemeld: Johan Broeders, Pieter, Chris, Wilma, Anne
Gast: Marcel Berendse
1. Opening
(a) Agendapunt 7 vervalt i.v.m. afzegging wethouder Brekelmans
2. Notulen + actielijst vergadering september 2017
(a) Notulen:
i. AB en ABr zijn dezelfde verwijzingen naar Anton Brokx
ii. Beleidsplan VCW komt nog
(b) Actielijst:
i. Punt 1: Nog geen contact gehad met uitvoerders actiepunten wijkschouw. Alsnog doen. Mogelijk
kan dit dan ook ter sprake gebracht worden in het gesprek met de nieuwe wethouder
ii. Punt 2: In afwachting bespreking begroting
iii. Punt 3: Geen actie: wordt nog uitgevoerd. 'Buurtkracht' moet 'Buurkracht' zijn.
iv. Punt 4: Gesprek gehad met Ko van Loon. Hij laat nog van zich horen. Lastig om mensen te
vinden.
v. Punt 5: Burgers moeten klachten neerleggen bij de gemeente en niet bij het Platform. Deze week
is er vanuit de gemeente een enquete geweest over de groenvoorziening en konden aangemelde
burgers hun mening geven.
vi. Punt 4 t/m 12 en punt 14 verwijderen
3. Mededelingen:
(a) Discussie met bewoner over groenvoorziening: besproken bij actielijst.
(b) Overleg met CDA: Goede kennismaking en goed overleg. Er werd door de CDA vertegenwoordigers
met interesse geluisterd. Er komt geen formeel initiatief vanuit het Platform richting andere politieke
partijen voor eenzelfde gesprek.
(c) Kennismaking met nieuwe wethouder: Gepland gesprek is afgezegd, in afwachting van nieuwe uitnodiging. Wel sturing op afspraak in dit kalenderjaar.
4. Ingekomen stukken:
(a) Strategische visie Waalwijk 2025: Waspik (en ook Sprang Capelle) komen en bekaaid af in de visie.
Het is op zijn minst onduidelijk wat de visie betekent voor deze kernen. Dit wordt beaamd door de
werkgroep Toekomst van Waspik. Deze werkgroep neemt dit rapport als basis voor een gesprek met
de burgermeester om invulling te geven aan wat de visie betekent voor Waspik.
(b) De vraag werd gesteld of het Platform als volwaardige gesprekspartner gezien wordt door de gemeente.
Aangegeven werd dat dit zeker is en dat Waspik een goede status heeft in Waalwijk. Vanzelfdsprekend moeten we voor Waspik blijven opkomen om zaken geregeld te krijgen.
5. Voorbereiding geprek met Wethouder Brekelmans en Margriet Rijnja over begroting Platform
(a) Nadat het DOP afgelopen was zijn begrotingen ingediend maar daar was tot nu toe 'niets' mee
gedaan.

Dit keer is de begroting uitgebreid besproken en verdedigd.

gesneden.

De uitkomst:

er is fors in

(b) De voorliggende begroting is nog niet goedgekeurd
(c) Op de post 'Kosten Platform' is beknibbeld met de opmerking dat kosten voor vergaderingen bij 't
Schooltje en Den Bolder door de beheerders bij de gemeente gedeclareerd moeten worden.

Dit is

een besluit van de wethouder. Overigens werd geïnsinueerd dat Platform vergaderingen ook wel 'bij
iemand thuis' gehouden konden worden.
(d) De post 'Dorpskrant' is teruggebracht van

¿

5400,- naar

¿

4000,- ondanks dat de

¿

5400,- bij

raadsbesluit is vastgesteld. Dat 'waarom' en 'hoe kan dat nou' vragen zullen zeker gesteld worden.
(e) Als je moet projecten moet declareren blijft het wel erg onduidelijk wat je wel of niet kunt uitvoeren.
Je hebt namelijk geen idee van wat er (in totaal) mogelijk is. Daarmee wordt het schimmeriger dan
wanneer je begroot.
(f ) Wat is de rol van Contour de Twern? Naar verluid functioneert Contour de Twern richting Waspik
anders dan richting Waalwijk. Is dat zo? Zo ja, waarom?
(g) De verschillende benaderingen van nanciering van de Sinterklaasviering (collecte versus budget van
de gemeente) is een ander voorbeeld van verschil in behandeling tussen twee kernen binnen dezelfde
gemeente.
(h) Wat zijn de regels m.b.t. putten uit het wijkbudget?
(i) In totaal is er

¿ 7300 gekort op de begroting van het Platform waaronder ook de Jaaractiviteit van

SCW nota bene zonder verklaring.
(j) Levert declaren van kosten van vergadering en projecten niet veel administratieve rompslomp op
(bij de gemeente) wat de beoogde bezuiniging op gemeentelijke uitgaven voor het Platform en de
werkgroepen juist teniet doet.
(k) Levert het werk wat werkgroepen uitvoeren, bijvoorbeeld Natuur & Milieu met de opschoondag, de
gemeente geen besparing op? Moet dat werk blijven liggen zodat bewoners de gemeente gaan vragen
'rotzooi' op te ruimen?
(l) Hoe denkt de gemeente burgerparticipatie te stimuleren als burgers die zich inzetten als vrijwilleger
het idee krijgen dat ze totaal niet (nancieel) gesteund worden.
(m) Het Platform is in afwachting van een nieuwe afspraak met wethouder Brekelmans en Margriet Rijnja.
6. Beleidsplan Platform Waspik
(a) Op het deel van SCW na is het plan compleet qua verwachte inbreng door werkgroepen
(b) KvG wil nog een pagina toevoegen om de speerpunten te benadrukken:
i. Verkeer: met name Hooipolder
ii. Toekomst van Waspik
iii. SCW
iv. Energie en duurzaamheid
v. Natuur & Milieu
vi. Natuurspeeltuin
(c) De denitieve versie word verstuurd naar leden van het Platform, de gemeente, Ted Elschot, het
CDA
(d) Om het beleidsplan te activeren haalt Piet de te deniëren acties uit het plan en bedenkt een model
om te volgen dat de acties ook uitgevoerd worden.
(e) Het plan moet geen bureauladestuk worden maar actief gebruikt worden.
7. Gesprek met Wethouder Brekelmans en Margriet Rijnja: vervallen
8. Formulierenbrigade
(a) BdGr oppert het idee om de formulierenbrigade onder te brengen bij het KBO. Dat geeft mogelijkheden tot opleiding zoals bijvoorbeeld cursus thuisadministrateur. Dezelfde vraag heeft hij ook gesteld
aan Marian van de Berg i.v.m. 'eenzaamheid.
(b) De werkgroep formulierenbrigade zal over het beslissen. Het DB van het Platform neemt de beslissing
van de formulierenbrigade over. De formulierenbrigade beslist dus zelf onder welk gremium ze willen
vallen.
9. Op zoek naar nieuwe penningmeester

(a) De zoektocht eindigt tijdens deze vergadering waarin bekend gemaakt wordt dat Marcel Berendse
de taak van penningmeester van Cees Kamp overneemt. Cees blijft actief als lid van het Platform.
Marcel wordt natuurlijk met open armen ontvangen met dank voor zijn bereidheid!
(b) Noot notulist: 'En Cees, jij natuurlijk alvast bedankt voor het werk van de afgelopen jaren!'
10. Terug naar de toekomst van Waspik
(a) De werkgroep krijgt als naam 'Toekomst van Waspik'.
(b) De werkgroep TvW heeft donderdag 9-11 een gesprek met de burgermeester. Insteek is het rapport
Strategische visie Waalwijk 2025. De geformuleerde 25 doelstellingen zullen bekeken en besproken
worden vanuit het gezichtspunt Waspik.

Op die manier wordt gepoogd de visie te vertalen naar

concrete punten voor de kern Waspik.
(c) De werkgroep legt contacten met scholen en andere instellingen om waar nodig onderzoek te laten
doen.
11. Werkgroepen / Uitvoeringslijst
(a) Alg 6: Laatste bezorging is door kordate actie van RvGr goed verlopen, maar voor december is het
nog niet geregeld. Voor Waspik Boven is nog geen bezorger bekend, maar Pieter geeft aan dat dat voor
December en waar nodig Maart zeker opgelost gaat worden. Bezorging kan eventueel gecombineerd
worden met bezorging van de uitgave van Den Bolder, maar dat moet dan wel gecoördineerd worden.
Ook de verdeling van het beschikbare budget is nog een vraagteken. Cees Kamp stelt zich beschikbaar
om dit punt op te pakken.
(b) ??:

Sneeuwruimen bij bijvoorbeeld 'De Stroming' en mogelijk andere nog te bepalen plaatsen is

geregeld.
(c) WWV6: De bespreking 'Hooipolder' heeft niet geleid tot nieuwe ontwikkelingen.
(d) N6: Natuurwerkdag was een enorm succes! Dank maar weer aan de organisatie.
(e) De werkgroep Natuur & Milieu verwacht 2 nieuwe projecten: 'Naast de begraafplaats, waar het nu
een rotzooitje is' en 'De bomen op het Dorpsplein'
12. Rondvraag
(a) BdGr: het bouwproject Schoolstraat-Aldi gaat door
(b) CK: het bouwproject 'Garage Hommel' gaat ook lopen.
13. 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

05-09-17

JBr

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

5

05-09-17

AB

Met RvdGr en BdGr nagaan wat er op de activiteiten kalender moet

6

07-11-17

PvO

Doorgeven vergaderdata 2018

7

07-11-17

PvO

Acties uit beleidsplan halen

8

07-11-17

PvO

Aansturen dat uitvoering van acties opgevolgd kan worden, mogelijk

9

7-11-17

KvG

Completeren en distribueren beleidsplan

10

7-11-17

CK

Regelen bezorging Dorpskrant

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

Vrouwkensvaartse straat.
komen op de website

door opname in Uitvoeringslijst of als terugkerend agendapunt.

