Notulen bestuursvergadering 9 april 2019
Locatie: ‘t Schooltje
Van 20.00 tot 22.00 u.
Afmeldingen: Fons, Bert, Johan en Anne

1. Opening: Kees heet als voorzitter iedereen welkom , in bijzonder Jos van Genugten.
Verder benoemt Kees nog enkele successen zoals de vrijwilligersavond, informatieavond
warmtepompen, wandelbos en klussendag natuurspeeltuin.

2. Presentatie voedselbos
Jos geeft een presentatie inzake het creëren van een voedselbos nabij de kruising van
Halve zolenpad met Vrouwkensvaartsestraat. Dit wordt opgepakt vanuit en met
ondersteuning van Agrarische Natuurvereniging Slagenland.
Aan Platform worden volgende zaken gevraagd:
Ondersteuning bij uitvoering van dit plan(toezegging onder bepaalde
randvoorwaarden);
Goede PR, middels website(Rene) en PR via Buurtkracht(Johan);
Uitvoering plantplan b.v. middels acties en sponsoring.
Totale plan wordt begroot op € 40.000,-.

3. Notulen 5 februari 2019: Geen opmerkingen
actielijst:
2. Onderzoek wordt gestart. Bert heeft dit verder in beheer.
3. Actie loopt en zonnepark wordt binnenkort officieel ondertekend.
4. Formulieren zijn tijdens dit overleg ondertekend.
5. Gesprek is gevoerd.
4. Mededelingen:
Geen.
5. Verslag met Margriet Scholl inzake begroting 2019.
Wethouders Daandels had verkeerde link gelegd tussen de relatie Den Bolder met Platform.
Inmiddels opgehelderd.
Standpunten Platform t.o.v. duidelijk gemaakt aan Margriet en zij zou e.e.a. meenemen in
besluitvorming bij toekenning bedragen.
6. Verkeerssituaties
- Gesprek met wethouder Bakker is geweest. Wethouder werd uiteindelijk gematigd
enthousiast over ideeën vanuit de commissie. Er moet verder nagedacht worden over
verkeer remmende maatregelen.

Volgend overleg is op 16 april gepland;
- ’t Vaartje weinig nieuws sinds vorig overleg;
- De bijeenkomst op locatie met wethouder van de Hoven is positief verlopen. En de
noodzakelijke acties om te kijken of de afsluiting kan plaatsvinden zijn in gang gezet.
7. De opschoondag is goed verlopen, waarbij de tendens wel is dat er minder vuil behoeft te
worden verwijderd. Logistiek (vanuit gemeente) kunnen er wel zaken worden verbeterd.

8. Een student van Avans Hogescholen te Den Bosch, heeft De Toekomst van Waspik voor zijn
afstudeeropdracht gekozen. Hoewel de Toekomst veel meer omvattend is dan alleen jeugd
en jongeren concentreert hij zich enkel en alleen op die jeugd en jongeren. Cijfers geven aan
dat deze leeftijdscategorie beetje bij beetje minder vertegenwoordigd is in onze Waspikse
gemeenschap. Voor zijn project wil hij jongeren tot ongeveer 40 jaar interviewen met de
vraag waarom zij juist in Waspik zijn blijven wonen of zijn teruggekeerd (vaak na studie) of
juist waarom zij Waspik hebben verlaten. Voor die interviews zijn wij op zoek naar jeugd en
jongeren in de categorie 18 t/m ongeveer 40 jaar. Eind mei 2019 moet hij zijn scriptie
verdedigen.
9. Diversen:
Vrijwilligersavond, succesvol verlopen, stond in teken van samenwerking tussen de diverse
vrijwilligers en de verschillende vormen/uitvoeringen hiervan.
Volgend jaar uitgebreider en met meer organisaties, daarna iedere 2 jaar.
De keuring van de toestellen in de Natuurspeeltuin ligt bij de gemeente. Zo ook het
voorkomen van eventueel vandalisme. De verantwoordelijkheid van de natuurlijke zaken bij
de stichting.
Whatsapp groepen invoeren bij ontwikkeling BPT.
Bij wandelbos zijn nieuwe paadjes aangelegd.
De 6-kamp gaat voorlopig niet meer door.
De Stratenloop vindt dit jaar op zondag 8 december plaats.
26 mei vindt voorlichtingsavond in kader van MS plaats.
Op 26 mei vindt vanuit Sociaal contact een uitstapje plaats.
Wandelclub is gestart.
Willen we iets in de Dorpskrant plaatsen dan moet dat naar Marcel Donks worden gemaild.
De Donge route is slecht opgeknapt en laat nu al aan de zijkanten diverse diepe sporen zien.
Cees vraagt aandacht voor de activiteiten van de fietsersbond inzake het 10 jarig bestaan .
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actie
Adreswijziging door voeren bij KvK voor
kinderboerderij bij o.a. RVO. Ligt nu binnen het
bestuur Dorpsboerderij. Afgewerkt
Opstarten onderzoek in kader van Toekomst van
Waspik met 1 student die dit als afstudeeropdracht
oppakt. Lopend
Navraag bij gemeente in zake stand van zake
transitievisie energie loopt.
Afgewerkt
Uitvoering geven aan Privacybeleid door
ondertekening van leden Platform. Lopend
Kees stuurt mail inzake verbetering logistiek door
gemeente bij opschoondag. Nieuw

Volgende vergadering : 4 juni in wederom ’t Schooltje 20.00 uur.

