Notulen bestuursvergadering 10 april 2018
Locatie: ‘t Schooltje
Van 20.00 tot 22.00 u.
Afmeldingen: Piet, René, Johan de H., Johan B., Carla, Wilma en Bert.
Gasten: Rob Bonninga en Marian van den Berg
1. Opening: -

Openingswoord door de voorzitter.

2. Notulen: -

Geen opmerking en dank aan Cees voor het opstellen

actielijst: 1. Facturering Dorpskrant wordt binnenkort uitgevoerd met een korting van € 60
per adverteerder i.v.m. A4 formaat krant.
2. Te weinig exemplaren in Den Bolder en Bejaardenhuis.
Punten 4 en 5 blijven staan.

3. Mededelingen: geen
4.

Ingekomen stukken:
Uitnodiging voor 11 april om mee te denken over organisatorische
verbeteringen Den Bolder

5. Korte uitleg over stand van zaken toekomst voormalige locatie van De Brug.
Na diverse overleggen met vertegenwoordigers van de gemeente wordt het realiseren van
een kleinschalig woonzorg complex als kansrijkst gezien. Het realiseren van dit kan zeker 4
tot 5 jaar duren. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad hierover.
De werkgroep ‘Terug naar de toekomst van Waspik’ zal als klankbord voor de gemeente
fungeren.
6. Rob Bonninga:
Rob geeft uitleg over de plannen die hij met zijn bedrijf heeft over het realiseren van een
outdoorcenter voor mensen zonder en met beperking. Het in stand houden van de natuur,
zoals daar nu is, blijft het uitgangspunt. De gesprekken met de gemeente zijn hierover al
gaande. Het gesprek met ons is het gevolg van de vraag van de gemeente hoe de Waspikse
bevolking hier tegen aankijkt.
Bij de vergadering in augustus/september wordt Rob wederom uitgenodigd waarin het
standpunt van het Platform wordt voorgelegd.
Daarnaast heeft Rob kort de positieve ervaringen van afgelopen winter inzake de
sneeuwschuiver weergegeven.
7. Natuurspeeltuin:
De deadline van 14 april wordt net gehaald en vindt dan ook de opening op die dag plaats.

8. De Toekomst van Waspik:
Anton geeft kort uitleg over de zaken die momenteel lopen.
- Het item wonen is momenteel de hoofdprioriteit. Hierbij zal gekeken worden naar de
verschillende woonvormen;
- In overleg met AVANS Hogeschool zal er een stageopdracht geformuleerd worden;
- Gesproken met Casade en gemeente(Suzanne Brooijmans) inzake het item wonen;
Verder gaf Pieter nog aan dat er tijdens het rondetafelgesprek inzake centrum Waalwijk er
leuke ideeën naar boven kwamen.
9. Glasvezel:
Kees geeft uitleg over de stand van zaken m.b.t. het aanleggen van een glasvezel netwerk in
het buitengebied van Waspik. Initiatiefnemer is Midden-BrabantGlas.
Hoe meer mensen deelnemen hoe goedkoper het aanleggen zal kosten. De benaderingswijze
naar potentiële klanten wordt als redelijk agressief ervaren.
Vanuit het Platform zal verder geen actie richting deze partij worden ondernomen daar het
een commerciële partij betreft.
10. Rabofondsenwerving:
Mail ontvangen van de Rabobank voor een bijeenkomst inzake een nieuw Sponsorbeleid van
de Rabobank. Dit zal plaatsvinden op maandag 16 april 0m 19.00 uur. Kees en Marcel gaan
zeker. Iedereen is vrij om hierbij aan te sluiten.
11. Werkgroepen/Uitvoeringslijst
De uitvoeringslijst is doorgenomen en Cees zal deze daar waar nodig aanpassen.
Verder is uitgebreid stilgestaan bij de nieuwe verkeerssituatie kruispunt Benedenkerkstraat
en Julianastraat. En mate de toch onveilige situatie die is ontstaan voor de kinderen van de
brug.
Verder zijn ter sprake gekomen de situatie bij de Berkendreef en paarden op het kronkelpad.

12. Rondvraag:
Cees: Het informatiebord dat staat bij de Veste is beschadigd en is bij Ted Elschot die zal
zorgen voor reparatie.
Daarnaast is ook het bord bij het spoorwegmonument voor de 3de keer beschadigd
door vandalen en zal dus wederom herstelt moeten worden.
Anne: Door de geringe belangstelling bij de jaarvergadering van de kinderboerderij zal voor
volgend jaar naar een andere opzet gekeken worden.
Pieter: Bij het wilgenplantsoen wordt een klimtoestel bijgeplaatst.
Marian: Vanuit het Rabostimuleringsfonds € 4.100 ontvangen voor de aanschaf van een
elektrische duofiets.
Chris: Tussen de begraafplaats en moestuin gaat een nieuw natuurproject van start.

Anton: Hij vraagt aandacht voor de tentoonstelling in het Huis van Waalwijk dat van 14/22
plaatsvindt.

Actielijst:
nr
1
2
3
4
5

wie
KvG
CK
Allen
ABr
MB

actie
factureren advertenties Dorpskrant na 1e verschijning voor het hele jaar
enkele exemplaren Dorpskrant in Den Bolder
alle aanmeldingen Rabo Clubkas via de secretaris van het Platform
nieuwe activiteitenlijst opstellen
In september Rob Bonninga uitnodigen

