Notulen bestuursvergadering 6 februari 2018
Locatie: Den Bolder
Van 20.00 tot 22.00 u.
Afmeldingen: Piet, Anton en Marcel
Gasten: Simone van Griethuizen en Marian van den Berg
1. Opening: -

agendapunt 5 vervalt i.v.m. afwezigheid van wethouder Brekelmans
en Margriet Rijnja van de gemeente door extra raadsvergadering.
Zou mogelijk aanwezig zijn Eric de Bruijn die met vertegenwoordigers
van het Platform overleg voert over bestemming “De Brug” . De resultaten
van dat overleg worden bij punt 7 besproken.

2. Notulen: bij ii moet staan SCW i.p.v. VCW
- i.p.v. Buurtkracht moet staan Buurkracht
actielijst: 1. antwoord gemeente zoals afgesproken uitgevoerd met vraagtekens
3. op website plaatsen
4. toezegging van wethouder van Groos voor intensiever maaien
5. nog niet uitgevoerd
7. en 8. compleet uitgewerkt en toegestuurd
9. beleidsplan zichtbaar maken op website
10. bezorging dorpskrant voor 2018 geregeld
Voor op de achterpagina van de Dorpskrant zijn 2 adverteerders gevonden
voor 4 uitgaven 2018.
Simone verzoekt om enkele exemplaren in Den Bolder.
3. Mededelingen:
- Simone schetst haar functie en verzoekt om samenwerking. De groep vindt
inbreng en samenwerking welkom.
- Het inwonerspanel van de gemeente Waalwijk gaat nu over afvalscheiding en
- afvoer.
4.

Ingekomen stukken:
brief KvK over overgang penningmeesterschap.
- jaarbericht van Kon. Ned. Heidemaatschappij met info over “Kern met Pit”

5. Vervalt i.v.m . afwezigheid wethouder.
6. Financieel verslag:
De penningmeester heeft de financiële exploitatie van het Platform en van SCW met
gescheiden Rabo-rekening in beeld gebracht. Waarbij zichtbaar is dat in de loop van het jaar
2017 €1200,- van de spaarrekening van het Platform is overgemaakt naar SCW.
Het restant van de prijs voor VBW is geoormerkt voor VBW en staat op de rekening van het
Platform.
Tevens is de door de gemeente gecorrigeerde begroting toegevoegd waaruit duidelijk blijkt
dat voor activiteiten van SCW grotere eigenbijdrage moet worden gevraagd of sponsoren
moeten worden gezocht.

7. De Brug bestemming:
Er is al 2 keer overleg geweest met 2 personen van de gemeente over mogelijke
maatschappelijke invulling van de vrijkomende gebouwen en locatie . Verzoek was om
ideeën voor te stellen voor deze herbestemming. Een verslag van de eerst bijeenkomst is
eerder aan de leden toegezonden. Na o.a. Samen Top, dat veel activiteiten heeft in Den
Bolder maar meer ruimte moet hebben door de groei, is het voorstel van de Peuterspeelzaal
naar voren gekomen. Behalve deze 2 zijn nog andere ideeën geopperd.
Ook de Heemkunde zou mogelijk wel interesse hebben in 2 lokalen omdat hun huidige
onderkomen geen zekerheid geeft.
Vooraf moet bekeken worden of de financiële consequenties voor de gemeente acceptabel
zijn en daarvoor is meer tijd nodig voor gedegen onderzoek.
Bebouwing heeft naar onze mening en de betrokken ambtenaren niet de voorkeur gezien de
ligging en de ontsluiting.
8. Sneeuwschuif:
Door de gemeente is betaald voor een sneeuwschuif waarmee bij sneeuwoverlast door Rob
Bonninga met zijn shovel sneeuw wordt weggeschoven op moeilijke plaatsen waar de
gemeente niet komt om te schuiven. We denken hierbij aan de paden bij bejaardenwoningen
en voor supermarkten zodat de bereikbaarheid voor iedereen vergroot wordt. De
sneeuwschuif is bij Rob op ’t Vaartje 46 gestald en zal door hemzelf worden gebruikt. Er is
een toezegging gedaan dat de uitvoering op het juiste moment op de goede plek gebeurt.
9. Natuurspeeltuin en Rabo clubkas:
Op 14 april vindt de opening plaats. Het hek is grotendeels geplaatst en weer omgezet met
veel onduidelijkheid waar het moet komen staan. Slecht overleg en daarom kijken of met de
wethouder Daandels gesproken kan worden om duidelijkere instructies en soepeler verloop
van de uitvoering, mede gezien de inzet van vrijwilligers voor die activiteiten.
De speeltoestellen worden in maart geleverd.
Bij de clubkas-actie van de Rabo is, doordat er maar een KvK-nummer van het Platform is,
door de Rabobank zowel de natuurspeeltuin en het SCW bij elkaar gevoegd maar dat was
niet onze bedoeling. Het bedrag is uiteindelijk in onderling overleg in goede harmonie
verdeeld tussen de 2 werkgroepen.
Volgende keer zal er meer duidelijkheid over het doel moeten zijn. Bovendien wordt
afgesproken dat alle aanmeldingen via de secretaris van het Platform moeten verlopen
i.v.m. de eis om een K.v.K.-nummer(i.c. van het Platform) op te geven.
10. De Toekomst van Waspik:
Er is overleg geweest met burgemeester Kleingeld en Vanessa Zondag van de gemeente
over de invulling van de onderzoeken voor beeld van de toekomst. In de werkgroep zit
behalve onze leden, waarbij ook Pieter, ook dhr. Kees van Loon uit Waalwijk.
Veel facetten van het onderzoek betreffen zaken die aan wonen gerelateerd zijn. Er is al
contact opgenomen met de NHTV en Avans voor hulp bij het onderzoek.
11. Aktiepunten uit het Beleidsplan worden verschoven naar volgende vergadering, mede gelet
op de afwezigheid van Piet, die e.e.a. reeds heeft verspreid.
12. Werkgroepen op basis van de uitvoeringslijst:
WWV 2 - bij acties komt Jac van der Linden i.p.v. Jos Hopmans
WWV 6 - er is nu een focusgroep voor Hooipolder ontstaan waarin de meningen zeer
verdeeld zijn.

Er is een brainstormgroep gevormd voor de plaatsing van de banken na het binnenhalen van
de prijs voor het beste idee van de gemeente Waalwijk door Wim Kools.
13. Rondvraag:
Bert – weet het Platform een oplossing voor de bestuursproblemen bij verschillende
Verenigingen? Geen bekende oplossing in beeld.
Cees – Cissy de Bruin vraagt om meedenken over groen e.d. bij de Algemene Begraafplaats.
De werkgroep N&M heeft een werkgroepje gevormd waarin Johan de Hond, Rob
Weyers en Nico de Rooij zitten om de situatie daar te bekijken en plannen temaken.
- Blijft de formulierenbrigade bij het Platform en niet onder de KBO?
Ja dat blijft onder het Platform.
Christ- er is door N&M een beheersplan uitgewerkt voor de Vest waarin minder frequent
maaien. Mooi gemakkelijk voor de gemeente.
-De sloot ten noorden van het Halve Zolenpad van Waterrijk tot Vrouwkensvaartse
straat wordt in blokken opgehaald naar een ontwerp van N&M.
Rene - komt er een nieuwe activiteitenlijst? Anton Brokx is daarmee bezig.
14. Sluiting:
Om 22.11 u. sluit de voorzitter de vergadering en wordt elke aanwezige uitgenodigd om een
consumptie te drinken aan de bar.

Actielijst:
nr
1
2
3
4
5

wie
KvG
CK
WdR
Allen
ABr

actie
factureren advertenties Dorpskrant na 1e verschijning voor het hele jaar
enkele exemplaren Dorpskrant in Den Bolder
overleg met wethouder Daandels over voortgang Natuurspeeltuin
alle aanmeldingen Rabo Clubkas via de secretaris van het Platform
nieuwe activiteitenlijst opstellen

