Notulen bestuursvergadering 9 september 2019
Locatie: Den Bolder
Van 20.00 tot 22.00 u.
Afmeldingen: Rene, Fons, en Anne

1. Opening: Kees heet als voorzitter iedereen welkom , in bijzonder Peter van Dongen,
Christiaan Kuijten en Marina Kloonen van bewonersgroep Binnenbijters.
2. Overleg inzake planontwikkeling Binnenbijster
Peter van Dongen geeft een uiteenzetting over het verloop van de ontwikkeling van het
vernattingsplan Westelijk Langstraat. Hij vroeg hierbij met name aandacht voor de mogelijke
overlast voor de bewoners aan de rand van de Binnenbijster, direct grenzend aan het te
ontwikkelen natuurgebied. Ook de betrokkenheid en inspraak van de bewoners vroeg de
nodige aandacht.
Na het delen van de inzichten en standpunten werd afgesproken om in het verdere traject
zoveel mogelijk informatie te delen. Waarbij het Platform met name aandacht heeft voor de
juiste procesgang. De bewonersgroep waakt over de mogelijke overlast die zou kunnen
ontstaan en heeft middels de 5 vertegenwoordigers in de werkgroep de mogelijkheid tot het
inbrengen van diverse opties.
3. Notulen 9 april 2019: Geen opmerkingen
In vervolg zal, na opmerking Anton, iedereen zoveel gebruik maken van digitale
hulpmiddelen voor het lezen van de notulen.
actielijst:
1. Afgewerkt.
2. Student heeft afstudeeropdracht(43 pag.) opgesteld. Wordt verder besproken in
werkgroep Toekomst van Waspik.
3. Johan zorgt voor gemeentelijkschrijven hierover.
4. Afgewerkt.
5. Mail met reactie ontvangen en tevens tijdens overleg met gemeente nogmaals onder
aandacht gebracht. Eventueel bij geen medewerking gemeente, een keer opschoondag
overslaan.
4. Mededelingen:
- Raboclubsupport(RCS)
De vergadering besluit om dit jaar om pijlen te richten op de Stratenloop. SCW krijgt een
extra donatie(ongeveer gelijk aan de uitkering RCS vorig jaar) uit de algemene middelen van
het Platform. Komende jaren zal steeds een werkgroep met een activiteit aan RCS meedoen.
5. Diverse ontwikkelingen binnen Waspik.
- Verhuur ligplaatsen Jachthaven Waspik aan bewoners Waspik blijkt geen probleem meer
te zijn;

-

-

-

Om de Blokhut te behouden wordt een eventuele verhuur door de gemeente aan de
postduivenvereniging besproken. De vergadering staat negatief tegenover de optie om
activiteiten te organiseren die het nadeel van Den Dolder zijn.
Het artikel ‘Wonen voor jongeren’ van Vincent van de Hoven wordt verder in de
werkgroep Toekomst van Waspik , besproken.
Kees van Hooren heeft een onderscheiding ontvangen en krijgt ook vanuit deze
vergadering de waardering die hij verdient. Ook vanuit de Seniorenvereniging is hij nog
extra in het zonnetje gezet.
Bij haven/Scharlo zijn recent nieuwe ontwikkelingen bekend geworden aan de oostzijde
van de haven. Wordt verder gevolgd.

6. Verkeerssituaties
- Zowel de ontwikkelingen bij Hooipolder als ’t Vaartje zullen in een aparte mail door Chris
nader worden toegelicht.
- Het traject m.b.t Berkendreef loopt, geen bijzonderheden.
- Wandelpad aan de Vrouwkensvaartsestraat vraagt aandacht. Boer de Bont heeft stukje
grond toegeëigend. Er is melding van gemaakt en Handhaving is ingeschakeld. Al hadden
deze laatste er geen prioriteit aan gegeven. Ook de(halve) verharding van dit pad komt
ter sprake en zou gelijk kunnen lopen met ontwikkeling van het natuurgebied
Binnenbijster. Eventueel zou een petitie opgesteld kunnen worden.
- Verder is ook de optie besproken van een pad aan de Wielstraat(oostkant) van
HalveZolen pad tot aan Dongeroute/Kronkelpad.
- Verkeersdeskundige Tom van Venrooy wordt vervangen door Bob Brekelmans.

7. Subsidietraject
Momenteel is het dagelijks bestuur in overleg met de Gemeente in gesprek om dit traject te
vereenvoudigen. Op 17 september volgt hierover een 2de gesprek in Den bolder.

8. Toekomst van Waspik
Binnenkort zullen de resultaten van de afstudeeropdracht worden besproken in de
werkgroep. Daarnaast zal een 2de onderzoek worden gestart met als aandachtspunt de
jongeren in onze gemeenschap.
Status van de ontwikkeling bij voormalige BS de Brug onbekend.
Johan zal verder proberen de Woonvisie met iedereen te delen.
9. Diversen:
Er is definitief besloten om de uitvoeringslijst niet meer te gebruiken. De werkgroepen
houden afzonderlijk hun actiepunten bij.
- Johan de H. geeft aan dat er veel initiatieven in de ontwikkelingsfase zijn binnen de
Werkgroep Natuur en Milieu. Zo onder meer de mogelijke aanleg van een wandelpad tussen
Halve Zolen pad als verbinding met het Kronkelpad.
- Wilma geeft aan dat er 2 nieuwe toestellen zijn geplaatst in de Natuurspeeltuin. Verder
wordt de Irenestraat gereconstrueerd, waarbij de heg aan die zijde geheel vernieuwd gaat
worden. Aandacht ervoor dat de straat minder bol wordt bestraat als nu het geval is.
- Pieter geeft aan dat een glijbaan is geplaatst in de speeltuin, dat er een bank komt in de
Andre Brokxstraat en dat er een 2-tal buurtbanken in gebruik worden genomen.
- Cees vraagt aandacht voor de mogelijkheid om gebruik te maken van de actie Kern met
pit. Hij heeft de inschrijfformulieren.

-

Johan B. vraagt aandacht voor de ambassadeursavond in kader van LangstraatZon op
dinsdagavond 10 september. Verder is er een vacature ontstaan binnen Buurkracht.
Willemien geeft aan dat ze binnen SCW handjes tekort komen. Er is een vacature voor
een 3de coördinator. Daarnaast zoeken ze op woensdagochtend een sterk persoon die
om 09.45 en 11.30 uur iemand in een rolstoel van de Stroming naar den Bolder (en vice
versa) kan brengen.

-

Actielijst:
nr
1

wie
BdG

2

JB

3

MB

4

KvG

5

CB

actie
Opstarten 2de onderzoek in kader van Toekomst van Waspik(jongeren)
met 1 student die dit als afstudeeropdracht oppakt. Lopend
Navraag bij gemeente in zake stand van zake transitievisie energie loopt.
Johan vraagt gemeentelijk stuk hierover op.
Lopend
Uitvoering geven aan Privacybeleid door ondertekening van leden
Platform. Afgewerkt
Kees stuurt mail inzake verbetering logistiek door gemeente bij
opschoondag. Afgewerkt
Informatie mailen inzake Hooipolder. Lopend

Volgende vergadering : 12 november in ’t Schooltje 20.00 uur.

