Stichting Platform Waspik

J A A R V E R S L A G 2015
1. Inleiding:
Ondanks de beperkte financiële armslag heeft het Platform in het afgelopen jaar toch weer
een aantal meest kleine activiteiten en projecten uit kunnen voeren in het kader van de
verbetering van de leefbaarheid in Waspik.
Op een groot aantal gebieden hebben wij onze zienswijzen -gevraagd maar ook ongevraagdaan overheid, provincie en gemeente kenbaar gemaakt. Waarmee wij met de acties over
knooppunt Hooipolder zelfs de landelijke pers haalden.
Omtrent de plaatsing van de zendmast hebben wij in aanzet besloten geen partij te zijn maar
wel gemeente geadviseerd deze mast niet in dicht nabij de woonwijk bij de Hof van Polanen
te plaatsen. Later hebben wij, toen gemeente ons vroeg een keuze te maken tussen
plaatsing nabij nieuwe brandweerkazerne en Oudestraat, bewust geen standpunt
ingenomen, aangezien beide locaties niet onze voorkeur hadden. Helaas hebben enkele
omwonenden dit later in een rondschrijven totaal onjuist geïnterpreteerd. Zij meenden ten
onrechte dat wij gemeente adviseerden de keuze op de Oudestraat te laten vallen.
Veel tijd is door een aantal leden samen met de actievoerders uit Raamsdonk gestopt in de
acties omtrent aanpassing van knooppunt Hooipolder. Actiebereidheid van zowel
omwonenden als bedrijfsleven was zeer groot. De actie had een tweeledig doel, invoering
van een 30 km zone en beperking van het sluipverkeer. Omdat de resultaten vooralsnog
gering zijn zal ook dit jaar gelobbyd blijven worden zowel bij provincie als overheid om de
nodige gelden te toe te wijzen om het enige met stoplichten uitgeruste snelweg in
Nederland om te bouwen tot een volwaardige ongelijkvloerse kruising.
Een viertal leden heeft om uiteenlopende redenen afscheid genomen, maar gelukkig hebben
zich ook enkele nieuwe leden aangemeld. Met de komst van de nieuwe leden is tevens de
continuïteit van de werkgroep Sociaal Klimaat gewaarborgd.

2. Website en social media.
Zowel de Facebookpagina “Wijkpagina Waspik” als de website www.platformwaspik.nl zijn
ondertussen een begrip in de Waspikse gemeenschap geworden. Beide sites worden
veelvuldig bezocht en meest van positieve input voorzien. Vorig jaar is gestart met de
toevoeging van een activiteitenkalander van Den Bolder en ’t Schooltje op de website.
3. Werkgroep Natuur & Milieu
Aanplant rondom de nieuwe brandweerkazerne werd door vele vrijwilligers uitgevoerd, en
kon zodoende in één zaterdagochtend worden uitgevoerd. Helaas volgde een droge
zomerperiode, maar met hulp van gemeente en brandweer kon de meeste aanplant
overleven. Natuurwerkdag werd druk drukbezocht. Een dertigtal vrijwilligers leverden hun
bijdrage aan de natuurwerkdag die bestond uit het knotten van de wilgen aan het spoorpad.
Vanwege het ontbreken van de laatste financiële middelen is er in 2015 geen voortgang
geboekt met de aanleg van het fietspad Waspikse weg-Wielstraat. Inmiddels heeft
gemeente Dongen het ontbrekende bedraag gegarandeerd en zal dit jaar begonnen worden
met de aanleg. Landelijke opschoon dag stond meest in het teken van het schoonmaken van
verkeers- en andere aanwijsborden. Tevens werd bij Sunny Home door kinderen uit groep 8
en bewoners een nieuwe boom geplant in het kader van de opschoondag.

4. Werkgroep Wonen Werken en Verkeer
In samenspraak met verantwoordelijke ambtenaar zijn diverse hinderlijke
verkeerstechnische punten verbeterd. Bv. Aanpassing fietspad De Vest-Schotse
Hooglanderstraat. Veel tijd en inzet is gegeven met het stand komen van het Mobiliteitsplan
aangaande Waspik.
Verder zijn met behulp van de werkgroep een tweetal buurtpreventieteams opgestart
5. Werkgroep Sociaal Klimaat
In samenwerking met Contourdetwern is een begin gemaakt voor een betere coördinatie
van de welzijn en zorginstellingen binnen Waspik.
In de herfst is weer de jaarlijkse, goed bezochte, bijeenkomst van Sociaal Contact Waspik
georganiseerd.
6. Werkgroep Waspik-Boven
De werkgroep Waspik-Boven organiseerde met succes een zeskamp. Vanwege het slagen

hiervan zal deze activiteit ook dit jaar weer georganiseerd gaan worden.

Samen met de potentiële koper van het voormalige schoolgebouw de Hooght zijn zowel
gesprekken met politieke partijen als aspirant geïnteresseerden gevoerd. Bij de invulling is
zoveel mogelijk rekening gehouden met een voortzetten van de vorige bestemming.

7. Diversen
In samenwerking met de ontwerper en aannemer zijn enkele leden direct betrokken
geweest met de realisering van het kunstwerk “Ode aan de zandrug”.
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.

8. Ter afsluiting
In de vijftal bestuursvergaderingen zijn afgelopen jaar weer diverse sprekers aanwezig
geweest om samen met de bestuursleden van gedachte wisselen over raakvlakken welke
deze hebben op meest maatschappelijk gebied.
Ook het komend jaar zal het Platform weer invulling gaan geven aan een aantal projecten.
Bovendien zal zij in voorkomende gevallen haar ideeën en standpunten kenbaar maken.
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