Notulen bestuursvergadering 18 november 2019
Locatie: ‘t Schooltje
Van 20.00 tot 22.00 u.
Afmeldingen: Anne, Johan de H., en Wilma

1. Opening: Kees heet als voorzitter iedereen welkom.
Direct na opening wordt ingebracht punt van Pieter inzake brandbeveiliging voor
particulieren behandeld. Dit n.a.v. bijeenkomst in Loon op Zand.
Na overleg wordt besloten geen speciale avond te organiseren maar alle goede tips uit deze
presentatie samen te vatten in een document met verwijzing naar filmpjes op internet die
het nog duidelijker maken. Mogelijk dit document in de Dorpskrant plaatsen.

2. Notulen 9 september 2019
Pieter van Dongen heeft moeite met punt 3.5 om eventueel overslaan van deelname aan de
opschoondag. Dit als wapen om meer druk te zetten bij de gemeente. Besloten wordt om dit
neer te leggen bij de vervanger van Ted Elschot en als dat niets oplevert: opnieuw
aankaarten bij de gemeente.
Verder is de glijbaan nog niet geplaatst in de speeltuin in Waspik Boven. Wordt begin
volgend jaar geplaatst.
T.a.v. actiepunt 2 zal Johan de Transitievisie energie rondmailen naar een ieder.
Overige actiepunten die nog lopend zijn, komen terug bij de volgende agendapunten.

3. Mededelingen
Kees heeft mail met vraag omtrent status ontwikkelingen van de voormalige basisschool De
Brug naar Erik de Bruijn van de gemeente gemaild. Wacht nog op antwoord.

4. Verkeerssituaties
- Hooipolder
Er zijn 5 reacties geweest n.a.v. de communicatie die heeft plaatsgevonden omtrent de
ontwikkelingen betreffende Hooipolder. Chris heeft richting vragenstellers (behalve Wim
Kools) reeds gereageerd.

- ’t Vaartje
Er vindt discussie plaats over de voors en tegens betreffende 30 km of 50 km op ’t Vaartje.
Bij 50 km kan er handhaving plaatsvinden i.t.t. bij 30 km. Ook de rectie van Rob Bonninga is
in deze discussie meegenomen.
Het voorstel om de buurt uit te nodigen voor een presentatie zal niet door het Platform
worden opgepakt maar zal eventueel van de gemeente vandaan moeten komen.
Er zal door Chris een vervolgafspraak met Bob Brekelmans worden gemaakt.
- Schoutstraat
Deze straat zal als 30 km zone worden ingericht.
- Lijsterbesstraat
Er is een verzoek uitgegaan om snelheidsmetingen (smiley’s) te doen.

5. Toekomst van Waspik
De conclusies van de werkgroep zijn verwoord in de bijlage. Het vervolg van deze werkgroep
zal zich verder toespitsen op 2 of 3 items.
Verder zal bij Ted navraag worden gedaan over de inhoud van het pakketje dat aan nieuwe
inwoners van Waspik wordt gegeven.

6. Vastlegging verdeling Raboclub Support actie.
Het totale bedrag wat we van de Rabobank krijgen bedraagt € 646,32. Dit betekent dat zowel
de SCW en de Stratenloop beide € 323,16 krijgen. Een prima resultaat.

7. Werkgroepen en rondvraag
-

-

-

Willemien geeft aan dat er binnen het SCW een grote werkdruk heerst, soms weken van
30 tot 40 uur. Dit kan niet de bedoeling zijn voor vrijwilligers. Men is dan ook heel erg op
zoek naar nieuwe vrijwilligers.
De ondersteuning vanuit Team Wijz laat ook te wensen over en zij blijven, als
professionals, vaak achter in het nemen van hun verantwoordelijkheden. Ook dit zal
verder worden voorgelegd aan de gemeente.
Om positief af te sluiten zal op 1ste Kerstdag weer een diner voor de eenzamen onder ons
bij Hierist worden georganiseerd.
Er wordt aan iedereen gevaagd om te kijken of hetgeen op de website staat voor hun
eigen werkzaamheden nog actueel is.
Cees geeft aan dat er een start is gemaakt met het realiseren van het voedselbos en dat
alle buurtbanken zijn geplaatst.
Pieter geeft aan dat het speeltuinenbeleid verder is uitgewerkt.
Johan geeft de laatste informatie over de warmtecamera, warmtepompen en
repaircafé. Er wordt voor gesteld om een repairplatform op te starten.
Chris geeft aan dat er plannen zijn om de poel bij de begraafplaats te vergroten.
Het fiets/wandelpad aan de Vrouwkesvaartsestraat wordt half verhard. De
natuurwerkdag (spoorzone, spoorstraat) was een groot succes.
Gemeente Waalwijk heeft budget van € 255.000 om gemeente groener te maken. Tot op
heden is er nog niets gedaan. Chris heeft 2 voorstellen ingediend om dit te veranderen.

8. Sluiting vergadering
Kees sluit de vergadering en wenst iedereen op voorhand al een mooie december
maand.

Actielijst:
nr
1

wie
BdG

2

JB

3

CB

actie
Opstarten 2de onderzoek in kader van Toekomst van Waspik(jongeren)
met 1 student die dit als afstudeeropdracht oppakt. Lopend
Navraag bij gemeente inzake stand van zaken transitievisie energie
loopt. Johan vraagt gemeentelijk stuk hierover op.
Lopend
Informatie mailen inzake Hooipolder. Lopend

Volgende vergadering : 5 februari 2020 in Den Bolder 20.00 uur.
Overige data in 2020:
7 april in ’t Schooltje;
9 juni in den Bolder;
8 september in ’t Schooltje;
10 november in den Bolder.

