Notulen bestuursvergadering 4 september 2018
Locatie: ‘t Schooltje
Van 20.00 tot 22.00 u.
Afmeldingen: Anton, Wilma en Carla

1. Opening: Woord van welkom door de voorzitter. Waarbij Kees aangeeft dat agendapunt
6(Rob Bonninga) komt te vervallen omdat er weinig nieuws te vertellen is.
2. Notulen: Geen opmerkingen.
actielijst:
1. Het ‘Beste idee’ gaat door te weinig animo niet door. Wel wordt door Margriet Rijnja
initiatief genomen voor het opstellen van plannen inzake Buurtbinders. Dit i.s.m.
vertegenwoordigers van de diverse locaties.
2. Extra exemplaren zijn geregeld.
3. Gezamenlijke aanvraag voor actie clubkas is geregeld.
4. Er wordt geen activiteitenlijst gemaakt. Hiervoor in de plaats wordt de link
https://www.uitpuntwaalwijk.nl/agenda/actief/?zoekwoord=waspik gebruikt. Deze is te
bereiken via ‘Uit in Waspik’ op de website van het Platform.
5. Geen wijziging, blijft staan.
6. Is deze vergadering afgewerkt. Zie agendapunt 9.
7. Blijft nog staan.
3. Mededelingen:
- Kees geeft aan dan Fred Hooijmaiers bereid is om daar waar nodig zaken mee op te pakken.
- Marian en Willemien geven aan dat de E-duobike in gebruik genomen is en dat het tot op
heden een succes is.
- Huldiging van Maarten van der Weijden is kort besproken en werd als positief ervaren.
Jammer dat dit niet in Waspik was, maar vanwege grote opkomst te begrijpen.
- Cees vraagt aandacht voor de actie ‘Kern met Pit’ van de Heidemij. Inzake deze actie nog
een mail naar Wilma sturen.
- Johan regelt bos bloemen als blijk van medeleven voor de vrouw van Piet.
4. Ingekomen stukken: geen
5. In de collegevergadering van 3 juli jl. heeft het college een besluit genomen over de

herontwikkeling ’t Vaartje 6 - 8 in Waspik (voormalige locatie BS De Brug). Het college heeft
het volgende besloten:
1. Een proces op te starten om, in samenspraak met een vertegenwoordiging van de lokale
samenleving in Waspik, een plan te ontwikkelingen voor de realisatie van woningen met een
zorgcomponent;
2. Hiertoe, na een brede openbare bijeenkomst over beoogde herontwikkeling van de
voormalige schoollocatie aan ’t Vaartje 6 – 8 voor een beperkt aantal particuliere woningen
met zorgcomponent , gesprekken aan te gaan met gegadigden om afspraken te maken over
uitgangspunten, planvorming, realisatie en organisatie.

3. De marktpartijen die een schetsontwerp c.q. een conceptaanvraag omgevingsvergunning
hebben ingediend over dit besluit te informeren.
N.a.v. een artikel geplaatst in de krant heeft Kees een gesprek gehad met een teleurgestelde
heer W. Montens en heeft ons standpunt hierin verduidelijkt.
De werkgroep Toekomst van Waspik pakt dit indien nodig verder op.
6. Vervallen.
7. Den Bolder en de huuropzegging door Samen Top. Het Platform vindt het jammer dat een en
ander zo is gelopen. Kees heeft bij beide partijen informatie ingewonnen en heeft
aangegeven dat het Platform graag ziet dat beide partijen nader tot elkaar komen en de
oude situatie weer terugkeert.
Bert gaf aan dat er 23 september een gesprek tussen de beide besturen zal plaatsvinden.
8. De Toekomst van Waspik:
In de volgende vergadering van het Platform zal de stageopdracht en de aanpak nader
worden toegelicht. Cees van Loon heeft de opdracht om te zorgen dat er mensen van deze
groep zich tijdens het volgende Platform overleg komen presenteren.
De pitch bij de Rabobank om eventueel ook bedrijven te interesseren voor dit onderwerp is
niet doorgegaan.
9. Privacywetgeving
Het document Privacy beleid Stichting Platform Waspik is na enkele kleine aanpassingen
goedgekeurd.
Na verdere discussie over hoe ver we moeten gaan inzake dit onderwerp is besloten om
alleen de leden van Platform dit beleid te laten ondertekenen. Het beleid wordt verder
doorgemaild naar de leden van de werkgroepen, maar hoeft door hen niet te worden
ondertekend. Verder wordt het beleid met een link op de website van het Platform
geplaatst.
10. Rondvraag en werkgroepen:
René: het onderhoud van de natuurspeeltuin vraagt veel aandacht. Daarnaast is de keuring
uitgevoerd en zijn n.a.v. dit onderzoek een aantal zaken verbeterd. Alleen het hek
aan de kanaalkant zal waarschijnlijk nog moeten worden verplaatst. Verder is de
bezetting prima en wordt er nauwelijks is vernield.
Johan: * op 12 september om 15.30 uur is er een rondgang binnen Waspik met de
verkeersdeskundige Tom van Venrooij van Waalwijk.
Aandachtspunten:
- Blauw voorrangsbord wegversmalling bij rotonde is slecht te zien omdat het in een
lijn staat met het grote blauwe verkeersbord;
- afslag fietspad naar polder is zwart, waar rood logischer is;
- Situatie Berkendreef en Canadeseweg beoordelen;
- Beoordelen situatie oversteek Halve Zolenpad met Spoorstraat;
* 10 september vindt er bijeenkomst plaats inzake duurzaamheid(isoleren en
zonnepanelen). Wel moeten er nog 1700 uitnodigingen worden rondgebracht.
Vrijwilligers zijn welkom. Johan organiseert een en ander.

* Bij Langstraat Zon is de financiering nog niet rond. Dit komt door dat er geen
noodzakelijke Gemeentegarantie is afgegeven.
* Zon op eigen dak via firma de Laat loopt momenteel.
* De stratenloop gaat voorlopig niet door. Fysiotherapie Specifiek heeft de
organisatie na hun vertrek uit de Hoogt teruggegeven. Johan neemt contact op met
Jos Wagenmakers of het op korte termijn mogelijk is dat het Platform dit gaat
organiseren.
* Op de vraag van Marcel inzake de transitievisie energie van de gemeente Waalwijk
zal Johan bij Esther Raats navragen hoe de status momenteel is.
Marian/Willemien:
- In de week van 28 september tot 4 oktober vindt de week van de eenzaamheid
plaats.
- 1ste kerstdag zal er een groot kerstdiner voor de eenzame mensen worden
georganiseerd.
Chris: - Chris heeft wethouder Ronald Bakker bijgepraat over de situatie omtrent
Hooipolder.
Pieter: - Zeskamp gaat niet door;
- Website voor BBT zal binnenkort een gezamenlijke site worden;
Johan: - Dit jaar was een heftige droge zomer. Johan vindt dan ook dat er voor deze situatie
per gebied een noodplan dient te worden opgesteld. Dit zal door de gemeente
dienen te worden opgepakt. Overigens wordt er te weinig initiatief vanuit de
gemeente ervaren. Dit zal in gesprek met wethouder Dadels worden meegenomen.
Actiepunt Kees om Dadels uit te nodigen.
Presentatie Westelijke Langstraat is nog niet bij de bewoners neergelegd.
Anne - 15 september jaarlijkse barbecue;
- 16 september feest voor bezoekers
- Verder zal nog een boom moeten worden verwijderd.

11. Kees sluit de vergadering.

Volgende vergadering 6 november om 20.00 uur in Den Bolder.

Actielijst:
nr
1
2
3

wie
MB
MB
BdG

4
5
6

KvG
JB
MB

actie
Adreswijziging door voeren bij KvK voor kinderboerderij.
Afwachten reactie Rob Bonninga voor nadere toelichting plannen.
Uitnodigen via Cees van Loon het onderzoeksteam vanuit AVANS voor
de vergadering op 6 november
Uitnodigen wethouder Dadels voor overleg van 6 november
Navraag bij gemeente stand van zake transitievisie energie
Uitvoering geven aan Privacybeleid door ondertekening van leden
Platform

