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Beleidsplan Platform Waspik 
 
 
 
Waarom dit plan 
 
Vaak verdwijnen beleidsplannen in een diepe la om er vervolgens nooit meer uit te 
komen. 
De voordelen van het maken een dergelijk plan zijn echter legio: 

 Je wordt gedwongen na te denken over de toekomst 

 Anderen kunnen kennisnemen van je plannen 

 Je kunt er altijd op terug grijpen 

 Je kunt er wellicht anderen mee enthousiast krijgen 

 Er kunnen wellicht makkelijker fondsen worden geworven 

 Het maken van keuzes wordt makkelijker en je ziet eerder in dat die keuzes 
noodzakelijk zijn 

 Je ziet dat er altijd prioriteiten moeten worden gesteld 

 Het kan een handig naslagwerk zijn 

 Nieuwe betrokkenen kunnen ervan gebruik maken om wegwijs te worden in 
onze activiteiten 

 
Toen we in het najaar van 2016 werden betrokken bij “Terug naar de toekomst van 
ons dorp” werd duidelijk dat we niet simpelweg dat project de nek om konden 
draaien. De behoefte om toch eens na te denken over “waar willen we nou eigenlijk 
naar toe” werd gaande de discussie alleen maar groter. 
Nog groter wordt die behoefte als we stilstaan bij de financiële middelen die nodig 
zijn voor de realisatie van onze plannen. Gesprekken met onze belangrijkste 
geldschieter –de gemeente Waalwijk- maken dit steeds vaker duidelijk. En dan kan 
het wel erg handig zijn als je kunt verwijzen naar een concreet plan. 
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1. Terug naar de toekomst van Waspik  

 
Platform Waspik spant zich vooral in om de leefbaarheid en de vitaliteit van de 
gehele Waspikse gemeenschap te bevorderen.  
 
Platform Waspik is daarom voornemens een studie te gaan uitvoeren naar de 
toekomst van Waspik (op middellange en lange termijn), vooral gericht op vitaliteit en 
leefbaarheid van ons dorp. En dat op een dusdanige wijze dat het resultaat ook 
bruikbaar is voor de andere kleine kernen van onze gemeente Waalwijk, maar zelfs 
ook voor meerdere zo niet alle kleine kernen in de gehele provincie Noord-Brabant.  
 
Alle relevante facetten van ons dorp zullen aan deze studie onderworpen worden, 
zoals huisvesting, werkgelegenheid, voorzieningen voor sport en cultuur, 
winkelaanbod etc. etc. Om dit alles tot een goed resultaat te brengen, in de vorm van 
een rapport met bevindingen en aanbevelingen, zullen we een groot aantal 
werkgroepen in het leven roepen. Omdat het hier om de toekomst gaat zullen vooral 
de jeugd en jongeren bij dit project betrokken worden. Dit project zal dan ook als 
stage- en/of afstudeerproject worden aangeboden aan middelbare en hogere 
beroepsopleidingen (Bijv. Avans en NHTV). 
  
Het is heel moeilijk om kleine kernen als Waspik vitaal en leefbaar te houden. 
Jongeren trekken veelal naar uitdagende grote steden. Blijven vaak hangen in de 
plaats van hun vervolgopleidingen. 
 
En ouderen ontberen de juiste huisvesting binnen de kleine kernen zoals in Waspik 
en verhuizen dan naar elders waar zij wel de juiste huisvesting weten te vinden. Dit 
alles wordt nog versterkt nu de ouderen min of meer gedwongen worden om langer 
thuis te blijven wonen, iets wat zij in de meeste gevallen zelf ook heel graag willen.  
 
Maar dat moet dan natuurlijk wel kunnen. Daarvoor is het voor de ouderen ook nodig 
dat de directe omgeving voldoende mogelijkheden biedt om dat langer thuis blijven 
wonen ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Denk hierbij aan veiligheid, 
noodzakelijke voorzieningen, zoals bijvoorbeeld voldoende winkelaanbod voor de 
primaire levensbehoeften en voldoende mogelijkheden voor ontmoeting en 
ontspanning.  
 
Door dit alles zullen kleine kernen dus van een omvang moeten zijn dat dit alles ook 
gerealiseerd kan worden. Wij zullen om medewerking van de gemeente Waalwijk 
vragen en zeker ook aansluiten bij het project “Waalwijk 2025”. Ook de provincie 
zullen wij vragen mee te denken in de ontwikkeling en de omvang van de kleine 
kernen. Denk hierbij aan het “kleine kernen beleid” van de provincie Noord Brabant. 
  
Grote steden promoten zich bijna als vanzelf en voor kleine kernen heeft men, 
inclusief de politiek, maar mondjesmaat belangstelling. Zo is ons gevoel en onze 
ervaring. Terwijl die kleine kernen juist zoveel te bieden hebben, ook t.o.v. de grotere 
steden.  
 
Het project zal ongeveer 1.5 jaar gaan duren. De eerdergenoemde stage-opdrachten 
aan middelbare en hogere beroepsopleidingen zullen maandelijks ongeveer € 150 
per leerling kosten; daarnaast zijn er kosten verbonden aan de ondersteuning van de 



Beleidsplan Platform Waspik okt 2017 
 

 5 

vele vrijwilligers in de genoemde werkgroepen en zullen we te maken krijgen met 
kosten van beheer en pr. Totaal hebben wij voor dit project een bedrag van € 2500 
gebudgetteerd.  
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2. Werkgroep Waspik-Boven 2018-2020 
 
Onder de hoede van Platform Waspik bestaat er sinds 2014 een werkgroep Waspik-
Boven. Zoals de naam doet vermoeden neemt deze werkgroep de belangen op die 
specifiek gericht zijn op de bewoners van Waspik-Boven. Wat allemaal begon naar 
aanleiding van de toenmalig aangekondigde sluiting van bs De Hooght is uitgegroeid 
tot een aardig actieve groep vrijwilligers die zich door het jaar heen probeert in te 
zetten voor de belangen van de Bovense bevolking.  
De werkgroep Waspik-Boven bestaat samengevat uit 5 onderliggende werkgroepen 
met ieder haar werkpakket. Hierin zijn als onderwerpen te noemen:  
- groenvoorzieningen/zwerfafval 
- verkeer 
- speelvoorzieningen 
- boodschappenservice 
- activiteiten 
 
De input voor de verschillende werkgroepen, die gemiddeld uit 3 personen bestaat, 
komt eigenlijk vanuit de bewoners zelf. Als er een bepaalde vraag rijst op een van 
deze vlakken, dan zullen de vrijwilligers hiermee aan de slag gaan om te kijken of we 
tot een oplossing kunnen komen. Een paar voorbeelden te noemen die de afgelopen 
jaren gerealiseerd zijn:  
- veilige(re) fietsroute voor de schooljeugd van Boven naar Beneden 
- veilig speelveldje 
- deelname aan de nationale opschoondag 
- aanplanten groen op verschillende plekken 
- organiseren zeskamp 
- behoud gebouw bs De Hooght 
 
Op deze manier wil de werkgroep Waspik-Boven continue inspelen op de behoefte 
van de bewoners. De vrijwilligers binnen de werkgroepen zijn bij zo goed als alle 
bewoners bekend en altijd aan te spreken over zaken die bij de bewoners spelen. Op 
die manier vindt er steeds weer een wisselwerking plaats van informatie vergaren en 
zoeken naar oplossingen.  
 
Uiteraard kunnen de werkzaamheden en activiteiten die uitgevoerd worden niet altijd 
geheel kosteloos plaatsvinden. Daarom beheert de werkgroep Waspik-Boven haar 
eigen financiële plaatje, binnen de totale begroting van het Platform Waspik. Om 
verschillende activiteiten mogelijk te kunnen maken worden subsidies aangevraagd 
en waar nodig ook sponsors benaderd. Op deze manier is het doel van de werkgroep 
om jaarlijks met een neutrale balans uit te komen. We komen op voor de belangen 
van de bewoners, dus financieel gezien zijn we niet uit op het maken van winst. Het 
jaar resultaat komt weer onder beheer van het Platform, zodat ook vanuit het 
dagelijks bestuur controle gehouden wordt over de gang van zaken binnen de 
werkgroep Waspik-Boven. 
 
Ook voor de voor ons liggende jaren zullen we in Waspik-Boven op gelijke manier te 
werk blijven gaan. Zo lang er input binnen komt vanuit de bewoners, zullen wij ons 
sterk maken om de leefbaarheid in Waspik-Boven op een hoog niveau te houden!  
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3. Dorpsboerderij Waspik 
 

3.1. Missie 

De Dorpsboerderij wil voor jong tot oud een ontmoetingsplaats zijn waarbij zij kunnen 
genieten van boerderijdieren en kennis kunnen opdoen over natuur en milieu. 

3.2. Visie 

De Dorpsboerderij is centraal gelegen tussen Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder, 
Peuterspeelzaal Holder den Bolder, Zorgcentrum De Stroming, Basisschool de 
Veste, Medisch centrum De Wissel, Kinderdagverblijf De Schat en de 
Wooneenheden van Stichting Prisma voor mensen met een beperking. 

De Dorpsboerderij is één van de belangrijke Waspikse ontmoetingsplaatsen voor 
iedereen van jong tot oud. De Dorpsboerderij wil alle inwoners van Waspik en 
omliggende plaatsen de mogelijkheid bieden om tijdens openingstijden kennis te 
maken met aaibare, inheemse (bij voorkeur streekgebonden) boerderijdieren en/of 
oude landbouwrassen. Tevens is de Dorpsboerderij een natuur- en milieukundig 
educatief centrum voor de Waspikse bevolking. Bij het beheer en onderhoud wordt 
consequent aandacht besteed aan duurzaamheid en de zorg voor natuur en milieu. 

3.3. Financiën 

Natuurlijk brengen al deze punten de nodige kosten met zich mee. Per jaar heeft de 
Dorpsboerderij zo’n €15.000,- nodig om alles rond te krijgen. Dit bedrag ontvangt de 
Dorpsboerderij als een subsidie van Gemeente Waalwijk en wordt gestort op de 
rekening van Platform Waspik. Met de Gemeente Waalwijk is afgesproken dat de 
subsidie in ieder geval tot 2023 wordt voortgezet.  
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4. Financiën van het Platform 
 

Het financiële beleid van het Platform omvat verschillende taken.  

De taken zijn nodig voor het functioneren van het gehele Platform en de 
werkgroepen. 

-betalingen:  

- voor Natuur en Milieu bij uitvoering: - landelijke schoonmaakdag 
                                                                          - natuurwerkdag 
                                                                           - evt. andere activiteiten 
           - voor Sociaal Contact Waspik:   - verbruik in Den Bolder 
                                                                           - telefoonkosten 
                                                                           - bijzondere activiteiten 
           - voor Platformorganisatie:   - internetprovider 
                                                                           - welkom nieuwkomers 
                                                                           - bestuurskosten  
   

           

-aanvraag subsidie bij gemeente:   - in jan. voor dorpsboerderij  
                                                              - in jan. voor Platformorganisatie 
                                                              - voor Sociaal Contact Waspik 
                                                              - evt. voor de Dorpskrant 
 

 

- informatie voor het totale bestuur van het Platform:  
- exploitatie van afgelopen jaar 

                                                                   - overzicht financiële positie 
                                                                          - begroting voor komende jaar of jaren 
 
 

-jaarlijks overleg met de wijkwethouder van de gemeente  
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5. Dorpskrant Waspik 
 

De Dorpskrant Waspik is ca. 10 jaar geleden ontstaan uit het DOP en uiteindelijk 
overgenomen door Stichting Platform Waspik dat tevens eindverantwoordelijk is voor 
de Dorpskrant Waspik.  
De Dorpskrant verschijnt per kwartaal in een oplage van 2.300 exemplaren en wordt 
huis-aan-huis verspreid.  
Er is nooit onderzoek gedaan hoe de Dorpskrant Waspik bij de mensen wordt 
ontvangen en hoeveel inwoners onze krant lezen. Om dit duidelijk te krijgen, zou er 
bijvoorbeeld middels een enquête onderzoek naar gedaan kunnen worden. Dit 
onderzoek zal plaats vinden in de loop van 2018. 
Om de Dorpskrant Waspik alleen “elektronisch” aan te bieden is geen optie omdat er 
een grote groep inwoners is die niet de beschikking heeft over Internet. 
Er dient een goede combinatie van Dorpskrant Waspik, Facebook, de website van 
het Platform  
Waspik en mogelijk andere sociale media te worden gemaakt. 
 

De doelgroep voor de Dorpskrant Waspik zou verbreed moeten worden. Een goed 
punt zou kunnen zijn om meer artikelen voor de jeugd in de Dorpskrant Waspik te 
krijgen. Hiervoor zou een oproep voor een “columnist in de leeftijd tot 20 jaar” via de 
Dorpskrant, website van het Platform Waspik en/of Facebook geplaatst kunnen 
worden. Deze kan dan zorgen voor onderwerpen die onze jeugd meer aanspreken. 
 
Misschien is het ook niet verkeerd om de opmaak van de Dorpskrant Waspik eens 
per jaar tegen het licht te houden. Hiervoor zou gebruik gemaakt kunnen worden van 
studenten uit de grafische industrie die in het kader van een leertraject deze opdracht 
kunnen uitvoeren dan wel experts op dit gebied. Aan de laatste categorie zal wel een 
kostenplaatje hangen. 
 
Zowel vanuit het Platform Waspik als vanuit de redacteur wordt de wens 
uitgesproken om de Dorpskrant Waspik in leven te houden aangezien het nieuws is 
vóór en dóór de inwoners van Waspik.  
Dorpskrant Waspik moet zelfstandig blijven en niet opgaan in de Wijkkrant. De 
redacteur ziet voor zichzelf bij opgaan in de Wijkkrant geen rol. Opgaan in de 
Wijkkrant betekent waarschijnlijk dat er artikelen, die nu in de Dorpskrant komen, 
buiten de boot gaan vallen. 
 
Evenals het beheer van de website van het Platform Waspik, is het beheer van de 
Dorpskrant Waspik in handen van één persoon, hetgeen in geval van langdurige 
afwezigheid nadelig kan zijn voor het uitbrengen van de Dorpskrant. Daarom is door 
de huidige redacteur/vormgever een draaiboek opgesteld waarin zijn werkwijze is 
verwoord. De werkwijze is verwerkt in deze beschrijving. 
 

5.1. Draaiboek tot stand komen Dorpskrant Waspik 

De Dorpskrant Waspik verschijnt vier keer per jaar, t.w. half maart, half juni, half 
september en half december. De precieze verschijningsdatum wordt afgestemd op 
activiteiten die rond de verschijningsdatum spelen.  
 



Beleidsplan Platform Waspik okt 2017 
 

 10 

De Dorpskrant Waspik wordt uitgebracht op het formaat A3, bestaande uit 8 pagina’s 
waarvan de laatste pagina (achterzijde) gereserveerd is voor de drukker Drukkerij 
Leijten. 
 
De opmaak van de Dorpskrant Waspik wordt gedaan met behulp van het desktop 
publishing-programma InDesign van Adobe. 
Het aanleveren van de kopij aan de drukker is als PDF-bestand met “3 mm afloop 
rondom”. 
 
Vijf weken voor de verschijningsdatum wordt er een mail gestuurd naar de mailgroep 
van de redacteur. In deze groep zijn mensen en organisaties opgenomen die 
regelmatig kopij aanleveren. Via deze mail wordt de geadresseerden gevraagd of zij 
nog kopij hebben voor in de Dorpskrant. De inlevertermijn is 3 weken voor de 
verschijningsdatum. 
Deze mailgroep is opgenomen in een overzicht dat in verband met privacy van de 
betrokkenen bewaard wordt door de secretaris van het Platform Waspik. 
Er komt om dit moment genoeg kopij vanuit de gemeenschap, met name 
verenigingen en degenen die activiteiten organiseren. Er hoeft nauwelijks moeite te 
worden gedaan met betrekking tot de inhoud van de Dorpskrant Waspik. De 
Dorpskrant blijkt in die zin een belangrijk platform om je te laten horen.  
 
Na het verzamelen van alle kopij wordt er een selectie gemaakt van hetgeen er 
geplaatst kan worden. De insteek is hierbij om zoveel mogelijk te plaatsen en 
voorkeur te geven aan onderwerpen die normaal de krant niet snel zullen halen. 
 
Een week voor het verschijnen, wordt er door de redacteur een foto van de voorzijde 
van de Dorpskrant Waspik op Facebook geplaatst om het bij de mensen alvast onder 
de aandacht te brengen. 
Op de dag van verschijnen van de Dorpskrant Waspik wordt er nogmaals een foto op 
Facebook geplaatst. 
 
 

5.2. Financiën 

De kosten van het drukken van de Dorpskrant Waspik worden momenteel betaald 
met subsidie die wordt verkregen vanuit de gemeente Waalwijk. Aangezien de 
verstrekking van deze subsidie onder vuur ligt, wordt getracht te zoeken naar een 
goedkopere zogenaamde “on-line” drukkerij. 
 
Tevens zal worden gekeken naar de papierzwaarte en de bezorging om te zien of de 
kosten hiermee lager gehouden kunnen worden. 
Indien de gemeente Waalwijk de subsidie voor de Dorpskrant Waspik stop zet, zal 
gezocht worden naar andere subsidiemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld via de 
Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant. Dit is echter sterk afhankelijk van de 
beslissing van de gemeente die genomen zal worden in 2017. 
Voorts wordt er geopperd dat de advertentie op de achterzijde van de Dorpskrant 
Waspik “open gesteld” wordt voor betalende adverteerders, hetgeen dan voor extra 
inkomsten zal zorgen. 
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6. Website  
 

De aandachtsgebieden en bijbehorende acties zijn opgenomen in onderstaande 
tabel. 
 

Onderdeel  Huidig Mogelijk/Wenselijk 

Beheer   

Beheerder Op het moment 
hebben we 1 
beheerder. 

Op zijn minst is een backup voor de beheerder 
noodzakelijk. 

Systeem 
 

Ontwikkeling op basis 
van HTML5 

Onderzoek naar gebruik content managent 
systemen zoals Joomla, Drupal, Wordpress. 

 Beheer op basis van 
Content Management 
Systemen als Joomla 
of Drupal. 

Onderzoek m.b.t. hacken webomgeving. 
Op Drupal kun je templates aanpassen maar dat 
vereist dan weer gevorderde kennis. 
Drupal/HTML/CSS 

Uitbesteding 
website 

 Wellicht dat de gemeente sites als 
www.platformwaspik.nl in een overkoepelende 
gemeentelijke site wil opnemen. 

Uitbesteding 
plaatsing inhoud 

 Leden van de werkgroepen krijgen autorisatie om 
zelf artikelen te plaatsen om zo de informatie actueel 
te houden. 

Inhoud   

Actualiteit Niet alle informatie is 
nu actueel 

Artikelen kunnen een vervaldatum krijgen, waardoor 
ze automatisch van de site 'verdwijnen'. 
Informatie van werkgroepen kan periodiek op 
actualiteit gecheckt worden door dat aan iemand toe 
te wijzen. 

Aantrekkelijkheid 
/smoelen 

Subjectief: kan het 
beter 

Wellicht dat een grafisch ontwerper (Marcel Donks?) 
ons van advies wil voorzien. 

Levendig Foto's worden nu 
regelmatig 
vervangen, op de 
homepage, er 
verschijnen 
regelmatig nieuwe 
artikelen 

Wellicht kunnen (kennis)spellen of quizzen 
toegevoegd worden met iets competitiefs erin. 

Bedrijvenlijst  Een lijst van bedrijven in Waspik met korte 
beschrijving. Misschien in samenwerking met 
Industriële Club Waspik. Wellicht kunnen zij die lijst 
onderhouden. 
Doel: inwoners van Waspik maken gebruik van deze 
lijst als ze op zoek zijn naar bedrijven 'die iets voor 
hun kunnen betekenen.' 

Jeugd  Hoe kunnen we jeugdige bezoekers naar de website 
trekken 

http://www.platformwaspik.nl/
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Onderdeel  Huidig Mogelijk/Wenselijk 

Reclame  Willen we (gratis) reclame toestaan op de website 

Bezoekers   

Facebook Middels berichten op 
Facebook worden 
bezoekers naar de 
website 'getrokken'. 

Wellicht kunnen we nog meer social media inzetten: 
Twitter, Instagram. 

Abonneren  Onderzoeken of we bezoekers zich kunnen laten 
abonneren op wijzigingen van de site. 

Nieuwsbrief  Is een nieuwsbrief een medium wat we toe willen 
passen. Hoe verhoudt zich dat tot de Dorpskrant? 

Ideeënbus  Inwoners kunnen ideeën droppen. 

Enquete 
mogelijkheid 

 Enquêteren van inwoners over onderwerpen die het 
Platform behandelt of vragen naar wat men vindt dat 
het Platform op zou kunnen pakken. 

Financiën   

Subsidie  Wellicht zijn er fondsen verkrijgbaar voor 
onderhoudskosten. 
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7. Natuurspeeltuin Waspik 

 
7.1. Inleiding 

 
Voor u ligt het beleidsplan 2017-2020 van Natuurspeeltuin Waspik te Waspik. Dit 
plan omvat een overzicht van de doelstellingen & het profiel van de speeltuin. Het 
geeft een overzicht van hoe de speeltuin vorm geeft aan haar doelstellingen en 
beleid en geeft inzicht in de werving, het beheer en de besteding van fondsen.  

 

7.2. Doelstelling & profiel Natuurspeeltuin 

 

Doelstelling: 
We willen met de speeltuin graag een zinvolle ontspanning en vrijetijdsbesteding 
geven aan de in het dorp wonende jeugd van 2-12 jaar, zodat de kinderen zich 
lichamelijk, sociaal en emotioneel kunnen ontwikkelen. Daarnaast willen we de 
kinderen graag in contact brengen met de natuur. Tevens willen we graag dat de 
speeltuin een ontmoetingsplek is voor jong en oud, zodat de speeltuin een bijdrage 

levert aan een harmonische ontwikkeling van de samenleving in Waspik.  
De werkgroep Natuurspeeltuin Waspik is opgericht in oktober 2016 nadat 
initiatiefneemster Wilma de Rooij de hoofdprijs had gewonnen met het Beste Idee 
van Waalwijk. De werkgroep bestaat uit 6 inwoners van Waspik, waaronder ook 
leden van Platform Waspik en leden van de Natuur en Milieuwerkgroep van het 
Platform.  
 

Profiel: 
De Natuurspeeltuin Waspik wordt een Natuurspeeltuin van ca. 3500 m2 waar 
kinderen naar hartenlust de natuur kunnen beleven met allerlei natuurlijke 
speelsituaties, zoals klimbomen, hutten bouwen, greppels met boomstambruggetjes, 
balanceerbomen etc. Dit wordt aangevuld met een aantal speeltoestellen die 
speciaal uitgezocht zijn op samenwerking en creativiteit zoals een waterloop met 
handpomp en een dubbele kabelbaan. 
De Natuurspeeltuin krijgt een verhard pad, zodat de Natuurspeeltuin toegankelijk is 
voor mensen met een rolstoel of rollator.  
 

 

7.3. Actueel beleid  

 

De werkgroep Natuurspeeltuin Waspik is de afgelopen tijd druk bezig geweest met 
het werven van fondsen, het zoeken van sponsors en het voeren van gesprekken 
met gemeente Waalwijk. Tevens werden er speeltoestellen uitgekozen en werd er 
door Rob Weijers een ontwerp gemaakt. Het ontwerp is door Acacia Robinia 
uitgewerkt tot een plattegrond. Op dit moment is de werkgroep druk bezig met het 
definitieve ontwerp, zodat er een werkplan gemaakt kan worden voor het grondwerk 
en offertes aangevraagd kunnen worden. We hopen april 2018 ons openingsfeest te 
kunnen geven.  
Na het gereed maken van het terrein, zal werkgroep Natuur en Milieu samen met 
vrijwilligers de aanleg van het groen gaan verzorgen. Zij zorgen na realisatie van de 
Natuurspeeltuin ook voor het kleine onderhoud en groenbeheer. Het grote 
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onderhoud en inspectie van de veiligheid zal verzorgd worden door de gemeente 
Waalwijk. De Natuurspeeltuin wordt dan ook een adoptiespeeltuin van de gemeente.  
 
De werkgroep Natuurspeeltuin Waspik zal jaarlijks een Kids-doedag organiseren 
waarop kinderen samen met vrijwilligers het natuurgebied intrekken en allerlei 
opdrachtjes gaan doen, zoals veldonderzoek naar planten en dieren, wilgen vlechten 
en proefjes. 
Samen met de Dorpsboerderij willen we na de opening van de Natuurspeeltuin ook 
kijken of we leskisten kunnen aanschaffen, zodat schoolgroepen een hele dag 
kunnen vertoeven in de Dorpsboerderij en de Natuurspeeltuin en op een leuke, 
leerzame manier de natuur kunnen ontdekken. Het sanitair bij de Dorpsboerderij mag 
ook gebruikt worden, evenals het keukentje bij festiviteiten en er is een opslagruimte 
voor de leskisten beschikbaar.  
Wekelijks of zo nodig vaker komt er een groep van Samen Top de speeltuin 
opruimen en de prullenbakken legen. Een vrijwilliger doet wekelijks een rondje 
speeltuin om kleine klusjes te verzorgen.  
Daarnaast is het bestuur diverse samenwerkingsverbanden aangegaan met 
verschillende organisaties in het dorp, zoals de werkgroep Sociaal Contact van 
Platform Waspik, de hobbyclub Waspik die bankjes en fietsenrekken zullen gaan 
maken en zoals genoemd de organisatie Samen Top.  
Samen met Sociaal Contact Waspik willen we regelmatig op de ontmoetingsplaats 
een ontmoeting organiseren voor eenzamen bv. met een high-tea of picknick.  
De scholen van Waspik willen we vragen mee te doen met de Nationale 
Opschoondag. Ook tijdens die dag zal de Natuurspeeltuin opgeruimd worden, zodat 
kinderen erbij betrokken worden. 
 

7.4. Werving van fondsen 

 

De werving van fondsen is gestart in oktober 2016. De gemeente Waalwijk heeft bij 
het winnen van de hoofdprijs een bedrag toegekend van 20.000 euro. Tevens heeft 
ons idee de Publieksprijs van 1000 euro gewonnen. Op incidentele basis is er vanuit 
de gemeente ruimte voor subsidie vanuit het wijkgebonden budget.  
De laatste maanden hebben veel fondsen een toezegging gedaan en dat zorgt 
ervoor dat er inmiddels ruim 72.000 euro beschikbaar is. Daarnaast loopt er nog een 
aanvraag bij Jantje Beton en de nodige aanvragen bij plaatselijke sponsors en de 
Industriële Club Waspik. Dit alles zorgt ervoor dat we verwachten het benodigde 
bedrag van ca. €80.000 / €85.000 binnenkort bij elkaar te hebben gespaard.  
De Natuurspeeltuin kan dus gerealiseerd worden en waarschijnlijk blijft er ook nog 
een bedrag over voor de aanschaf van leskisten en klein onderhoud.  
Om de financiën gezond te houden en een buffer te houden voor onderhoud, kunnen 
we jaarlijks meedoen met de collecte of de lotenverkoop van Jantje Beton. Verder 
kunnen we jaarlijks een actie organiseren zoals een bloembollenverkoop, een 
sponsorloop o.i.d. om zo ook de kinderbetrokkenheid te stimuleren. De gemeente 
Waalwijk heeft op zich genomen om het onderhoud van de speeltoestellen te 
verzorgen.  
 

7.5. Beheer en besteding van fondsen en sponsorgelden 

 

Het vermogen van de werkgroep Natuurspeeltuin Waspik wordt beheerd door de 
penningmeester van Platform Waspik. Eenmaal per jaar wordt de jaarrekening 
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opgemaakt en worden de stukken gecontroleerd. Uitgangspunt bij het beheer van het 
vermogen is, dat de jaarlijkse inkomsten en uitgaven minimaal gelijk dienen te zijn. 
Eventuele overschotten worden op de spaarrekening gezet en ingezet bij aanschaf 
van nieuwe toestellen, aanleg van groen etc. De werkgroep is verantwoordelijk voor 
het sluitend zijn van de jaarrekening. 
Bij de besteding van de fondsen staat aandacht voor de kinderen die spelen in de 
speeltuin centraal. 
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8. Natuur en Milieu 
 

Waspik ligt midden in de voormalige veenontginningen. Daarom is het landschap van 
Waspik rondom open en zijn er relatief weinig bomen en landschapselementen 
aanwezig. Dit landschap is volledig door de mens vormgegeven. Het is duidelijk dat 
groen en natuur ondergeschikt zijn aan wonen, bedrijven, infrastructuur en landbouw. 
Helaas kan het groen en de natuur niet voor zichzelf opkomen. Daarom komt de 
Werkgroep Natuur en Milieu op voor die belangen. Een groen en/of natuurlijk 
landschap is essentieel voor een duurzame leefomgeving. In een groene natuurlijke 
omgeving voelen mensen zich prettiger. Bomen hebben een bufferende werking op 
extreme weersomstandigheden en zuiveren de lucht. Groene ruimte biedt mensen 
de gelegenheid om te ontspannen en recreëren. Groen is goed voor ieders 
gezondheid.  
 
Milieu is en blijft “hot”. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Mensen worden 
steeds energie bewuster en nieuwbouwwoningen en bedrijven worden steeds 
energie neutraler gebouwd. Daar is de Werkgroep Natuur en Milieu een groot 
voorstander van. Om de aarde leefbaar te houden moeten we ook lokaal een duit in 
het zakje doen. Investeren in zonnepanelen, koude- en warmteopslag en groene 
daken worden door ons toegejuicht. Maar het milieubesef is er nog niet bij iedereen. 
Kijk maar eens naar de hoeveelheid zwerfvuil die we laten rondslingeren. Daar wil de 
werkgroep de aandacht op vestigen en samen met scholen en vrijwilligers, kinderen 
en volwassenen erop wijzen dat afval niet op straat hoort. 
 
De Werkgroep Natuur en Milieu wil het groen en de natuur in de bebouwde kom en 
het buitengebied beschermen en daar waar mogelijk nieuw groen en nieuwe natuur 
realiseren. Tevens wil de werkgroep een duurzame energie neutrale samenleving 
stimuleren.  Wij vinden het belangrijk om kinderen en volwassenen kennis te laten 
maken met de natuur (natuureducatie/natuurbeleving) en we willen stimuleren het 
afval op te ruimen in plaats van te laten slingeren. 
 
Projecten waar de komende jaren aan gewerkt wordt zijn: 

- Realiseren van parkachtig natuurgebied Spoorzone Waspik. In dit project 
wordt de gehele spoorzone tussen de Schoolstraat/Spoorstraat en de 
Stadhoudersdijk omgevormd tot een zone waarin natuur beleefd kan worden. 

- Standaard hebben wij jaarlijks een aantal activiteiten, zoals de boomfeestdag, 
natuurwerkdag en de schoonmaakdag. Daarnaast worden nog andere 
werkzaamheden verricht, zoals het aanplanten en/of onderhouden van 
groenvoorzieningen en het organiseren van natuurwandelingen. 

- Natuurontwikkeling Polder Binnenbijster. De Polder Binnenbijster is op dit 
moment volledig landbouwkundig in gebruik. Samen met andere partijen zet 
Natuur en Milieu zich in om van dit gebied een natuurgebied te maken. 

- Ontwikkelingen die door de Gemeente Waalwijk worden gepland, zoals 
nieuwbouw en reconstructies worden door de werkgroep gevolgd. Daar waar 
mogelijk wordt gepleit voor extra groen en/of natuur. 
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9. Verkeer 
 

Ten behoeve van de leefbaarheid streeft het Platform Waspik ernaar om voor al het 
verkeer (auto’s, vrachtwagens, landbouwverkeer, fietsers, voetgangers) een veilige 
infrastructuur te bieden, waarbij elke verkeersdeelnemer geen gevaar vormt voor de 
andere en de leefomgeving van de inwoners niet nadelig wordt beïnvloed en daar 
waar mogelijk wordt verbeterd. 
 
Waspik is zeer goed bereikbaar. Daar plukken we natuurlijk de vruchten van. De 
snelwegen A59 en de A27 zijn snel te bereiken en daarmee vormt Waspik een prima 
uitvalsbasis voor werkenden elders in het land. Ook voor de winkels en andere 
voorzieningen in Waspik is deze bereikbaarheid belangrijk. Gesteld kan worden dat 
de bereikbaarheid van groot belang is voor de leefbaarheid van Waspik, zowel voor 
de inwoners zelf als ook voor de achterliggende dorpen Raamsdonk en ’s-
Gravenmoer. 
 
Maar de bereikbaarheid heeft ook nadelen. De doorgaande wegen zijn nagenoeg 
obstakelvrij, primair ingericht op het vervoer van veel auto’s, vrachtwagens en zwaar 
landbouwverkeer. Vanwege de alsmaar toenemende mobiliteit neemt ook het aantal 
auto’s toe. Dat zorgt voor zeer veel vervoersbewegingen van de eigen inwoners en 
de inwoners van de omliggende dorpen. Een bekend fenomeen is het steeds verder 
toenemende lokale en regionale sluipverkeer, met name als er files staan op de A59. 
Mensen kiezen er dan voor om door Waspik en de omliggende dorpen te rijden om 
zo sneller op de plaats van bestemming te komen. Dat is begrijpelijk maar zorgt voor 
bijzonder veel overlast in Waspik, zoals:  

- Verkeersonveilige situaties 
- Geluid 
- (Ultra) fijnstof 
- Trillingen 
- Schade aan woningen 

Om deze problemen op te kunnen lossen moet in Waspik voor de eigen inwoners en 
bedrijven een goede balans gevonden worden tussen een goede bereikbaarheid en 
een aangename leefomgeving. Waspik is een dorp en de verkeersinfrastructuur moet 
het dorpse karakter benadrukken. Deze problemen worden ook in het Mobiliteitsplan 
‘Stad in beweging’ van de Gemeente Waalwijk (15 oktober 2015) erkend. 
 
Projecten waar de komende jaren aan gewerkt wordt zijn: 

- Participeren in de planvorming rondom Knooppunt Hooipolder. 
- Actief meedenken bij de realisering van een parallelstructuur langs Waspik. 

Het doel is om de alsmaar toenemende hoeveelheid verkeer (inclusief lokaal 
en regionaal sluipverkeer) in de kernen van Waspik en Raamsdonk tegen te 
gaan. Zonder parallelstructuur zal het verkeer in Waspik met 60% tot 80% 
toenemen. 

- Heel Waspik 30 km. De doorgaande wegen in Waspik zijn primair ingericht 
voor veel snelverkeer. Maar de wegen zijn ook het woongebied van veel 
inwoners. Er wordt steeds harder gereden en het verkeer neemt alleen maar 
toe. Om de leefomgeving van alle inwoners van Waspik te verbeteren, is het 
van belang dat alle doorgaande wegen als 30 km wegen worden ingericht. Zie 
ook Mobiliteitsplan ‘Stad in beweging’. 
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Maar het Platform Waspik zal zich ook bezighouden met: 
- Tegengaan van overtollige verkeersborden. 
- Aanleggen van verkeersveilige fiets en wandelroutes. 
- Toegankelijkheid monitoren van de infrastructuur voor mensen met een 

beperking. 
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10. Formulierenbrigade 
 
De formulierenbrigade stelt zich ten doel om mensen te helpen bij het invullen van 
formulieren van de landelijke of lokale overheid. 
 
Wij kunnen onder andere helpen met de formulieren voor bijvoorbeeld de bijzondere 
bijstand, de paswijzer, huursubsidie, kwijtschelding gemeentelijke belastingen.  
 
Belastingaangiften vullen wij niet in, maar wij kunnen u wel eventueel doorverwijzen.  
 
Eenmaal in de week, op donderdagmiddag, hebben wij spreekuur van 13.00 – 14.00 
uur in Den Bolder in het kantoor van de bibliotheek. U kunt daar met al uw vragen 
terecht. Heeft u echter niet de mogelijkheid om naar ons te komen, dan helpen we u 
graag aan huis.  
 
Wat vinden we belangrijk?  
1. Alle informatie is vertrouwelijk en wordt op deze manier behandeld; uw gegevens 
komen niet op straat te liggen.  
2. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de gegevens die worden ingevuld op het 
formulier.  
 
 

-  
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11. Duurzame energie in Waspik 
 
Doelstelling: 

 Bewustzijn creëren van energieverspilling 

 het terugdringen van het energieverbruik 

 het stimuleren van het gebruik van duurzame energie  
 
bij de inwoners van de kern Waspik binnen de gemeente Waalwijk zodat in 2050 de 
kern Waspik energieneutraal is. 
 
De groep duurzame energie van het Platform Waspik dient op de hoogte te zijn van 
de activiteiten die spelen op het gebied van duurzame energie op zowel landelijk als 
gemeentelijk gebied.  
 
De groep duurzame energie informeert de inwoners van de kern Waspik. Dit doet 
men door de inwoners in contact te brengen en te houden met de volgende 
instanties: 
 

 Buurkracht (Enexis). 

 Energie Coöperatie Langstraat 

 Energie coöperatie Hart van Brabant 

 Gemeente Waalwijk 
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Bijlagen 
 
 
Mobiliteitsplan ‘Stad in beweging’ van de Gemeente Waalwijk (15 oktober 2015) 
 
 
 


