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1. Inleiding:
Evenals de vorige jaren hebben de leden van het Platform zich in 2014 weer sterk gemaakt
voor de leefbaarheid in Waspik. Nu gemeente belangenverenigingen slechts in geringe mate
van financiële middelen voorziet hebben wij het afgelopen jaar met succes naar andere
bronnen gezocht voor sponsering van een aantal projecten.
Op een groot aantal gebieden hebben wij onze zienswijzen - gevraagd maar ook ongevraagd
- aan de Gemeente Waalwijk kenbaar gemaakt.
Nauw zijn wij betrokken geweest bij de problematiek over de scholen in Waspik. Er is
hiervoor ook een bewonersavond in Waspik-Boven door het Platform georganiseerd.
Vervolgens is er samen met ContourdeTwern en de gemeente een enquête onder de
mensen in Waspik-Boven gehouden over de leefbaarheid in de wijk en hoe men denkt hierin
verbetering te kunnen brengen. Naar aanleiding van dit alles heeft zich inmiddels een kleine
belangengroep gevormd, onder de paraplu van het Platform. Een aantal kleine werkgroepjes
onderzoekt de mogelijkheden om op verschillende terreinen verbeteringen in de wijk aan te
brengen.
Een andere activiteit van de nieuw gevormde belangengroep was het houden van een
geslaagde Burendag.
Een tweetal leden heeft om uiteenlopende redenen afscheid genomen, maar gelukkig
hebben zich ook drie nieuwe leden aangemeld. Met de komst van de nieuwe leden is tevens
de continuïteit van de werkgroep WWV gewaarborgd.

2. Website en social media.
Veel is afgelopen jaar ingezet op communicatie via de sociale media en onze website. Het
Platform heeft vorig jaar een flinke aanzet gegeven de Facebookpagina “Wijkpagina Waspik”
met grote regelmaat van actueel nieuws (bij voorkeur uit Waspik) te voorzien. Dat deze
pagina in een duidelijke behoefte voorziet blijkt wel uit het feit dat regelmatig artikelen door
meer dan 1.000 personen worden gelezen. Voor aangelegenheden die betrekking hebben op
het Platform wordt veelal naar onze site verwezen. Met de implementatie van een nieuwe
en moderne softwareversie is onze site www.platformwaspik.nl weer volledig compatibel en
ook goed beveiligd. Met deze versie is tevens de lay-out van de webpagina’s aangepast aan
de wensen van de gebruikers. Dankzij deze vernieuwingen en het regelmatig weergeven van
actuele zaken is het bezoekersaantal van de site inmiddels behoorlijk gestegen.
3. Werkgroep Natuur & Milieu
Naast de jaarlijks terugkerende activiteiten heeft de werkgroep zich afgelopen jaar weer
ingezet voor behoud en uitbreiding van natuurvriendelijke projecten. De vaste activiteiten
waren het openstellen van het tuinafvaldepot bij de oude brandweerkazerne en de
organisatie van de opschoondag. Door omstandigheden is de natuurwerkdag vorig jaar
afgelast. Een tweetal uitgevoerde projecten, aanplant in de Vest en opschonen vijver en
groenzone Pastoor Huijbersstraat, is mede gerealiseerd met inzet van leerlingen (stagiaires)
van het Prinsentuin College uit Breda. Het plan voor de aanleg van het fietspad (uit het DOP)
Wielstraat-Waspikse weg heeft ook in 2014 weer vastere vormen gekregen. Helaas is de
uitvoering van het project vanwege het afwijzen van subsidie door een tweetal Waspikse
partijen ernstig vertraagd. Deelname is er vanuit de werkgroep geweest (ook in 2015) bij de
inrichting Natte Natuurparel Westelijke Langstraat (inclusief de Polder Binnenbijster te
Waspik). Een mooie prijs werd binnengehaald met de visie Spoorzone en beplanting
brandweerkazerne Vitaal Leisure Landscape.

4. Werkgroep Wonen Werken en Verkeer
Door de komst van twee nieuwe leden binnen deze werkgroep kon afgelopen jaar weer aan
een aantal activiteiten en projecten van de uitvoeringslijst invulling worden gegeven. Zo is
gesproken met belanghebbenden over vernieuwing rotonde bij ’t Vaartje en met
ambtenaren van de gemeente over de plaatsing van noodzakelijke ontbrekende
verkeersborden en aandacht voor veiligheid bij enkele zebrapaden. Bovendien is de
werkgroep in overleg met de gemeente over een goede waarborg van de verkeersveiligheid
voor de schoolgaande kinderen uit Waspik-Boven in het nieuwe schooljaar 2015. Een
verdere bijdrage is geleverd aan het Gemeentelijke Mobiliteitsplan. In samenwerking met
diverse gemeentelijke instanties is ondertussen een zgn. buurtpreventieteam van start
gegaan en zijn anderen in voorbereiding.

5. Werkgroep Sociaal Klimaat
Vanwege de onderbezetting in de werkgroep zijn veel van de voorkomende activiteiten
overgenomen door het DB. Vooral de problematiek van de scholen en de hieruit
voortgekomen activiteiten hebben veel aandacht gevraagd. Helaas is onze zienswijze over de
toekomst van de Waspikse basisscholen - in de kern een brede school - niet door de
gemeente gehonoreerd.
De resultaten van de enquête zoals door het Platform uitgevoerd waren zonder meer
positief (zie hiervoor ook bij de inleiding) en geven de werkgroepen uit Waspik Boven
voldoende ideeën om uit te werken.
Voor de komende jaren zal een lid van de werkgroep actief blijven in de maatschappelijke
adviesraad van woningbouwcorporatie Casade.
In de herfst is weer de jaarlijkse, goed bezochte, bijeenkomst van Sociaal Contact Waspik
georganiseerd.

6. Diversen
Op verzoek van de Heemkundekring zijn door een aantal vrijwilligers onder auspiciën van
onze penningmeester de oude kruisplaten, voorzien van een begeleidende tekst, aan het
Halve Zolenpad geplaatst.
Voor de activiteiten en het jaarverslag van de Dorpsboerderij verwijzen we naar
www.dorpsboerderijwaspik.nl
Het jaarverslag van de formulierenbrigade kunt u op onze eigen site vinden.

7. Ter afsluiting
Het Platform heeft in 2014 een zestal vergaderingen belegd. Bij nagenoeg elke bijeenkomst
was een spreker uitgenodigd om van gedachten te wisselen en iets te vertellen over
activiteiten welke ook directe raakvlakken met het Platform hadden. Met de benoeming van
de nieuwe wijkwethouder zijn in het kader van het regulier overleg een tweetal
bijeenkomsten geweest. Ook in 2015 zal het Platform doorgaan met de verwezenlijking van
haar doelstellingen en uitvoering geven aan haar visie. We realiseren ons dat door het
beperkte economische herstel het lastig zal blijven om voor nieuwe projecten de nodige
financiële middelen te vinden. Toch staan ook voor 2015 weer een aantal activiteiten
gepland, waarbij nieuwe ideeën vanuit het Waspikse uiteraard altijd zeer welkom zijn.
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