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1. Inleiding: 

Gaandeweg 2011 werd steeds meer duidelijk dat de Gemeente Waalwijk in het 

kader van het zgn. “kantelingsproces” weleens zou kunnen gaan stoppen met 

het faciliteren van de WOP’s en DOP’s. Reden voor het Platform Waspik om 

vooruitlopend op deze nieuwe ontwikkelingen de bestaande visie in een 

tweetal brainstormsessies eens tegen het licht te houden. Voornaamste 

conclusie die hieruit voortkwam was dat de doelstelling zoals die destijds was 

opgesteld bij het Dorp Ontwikkelingsplan nog steeds onverminderd van kracht 

is. Verder werden afspraken gemaakt om aan de hand van de door de 

werkgroepen op te stellen visie te komen tot een algemene integrale visie voor 

het Platform.  



2. Algemeen. 

In samenwerking met de nieuwe webmaster is in 2011 door het Dagelijks 

Bestuur aan onze site www.PlatformWaspik.nl een facelift gegeven en tevens is 

deze in een nieuw modern jasje gestopt. De vernieuwde doelstelling voor de 

site is om alleen die onderwerpen te plaatsen welke direct betrekking hebben 

op de activiteiten waarbij het Platform is betrokken. 

 

3. De Werkgroepen. 

Veel inzet is in 2011 door een aantal leden van de diverse werkgroepen 

gegeven aan de begeleiding en invulling van de bouw van de Dorpsboerderij en 

de renovatie van het Dorpsplein. Beide projecten waren destijds door de 

Waspikse bevolking als speerpunten aangegeven in het DorpOntwikkelings- 

plan. De herinrichting van het Dorpsplein was onderdeel van een groter project 

en kwam voort uit de Centrumvisie.  

 

Natuur en Milieu 

De werkgroep Natuur & Milieu, verantwoordelijk voor de realisatie van de 

Dorpsboerderij, heeft zich in de verslagperiode vooral beziggehouden met de 

realisatie van de Dorpsboerderij. Veel werk en aandacht is gegeven aan de 

definitieve inrichting van de dierenverblijven, de technische vormgeving van 

het gebouw en directe omgeving. Tevens werd een start gemaakt met het 

opstellen van kaders voor het komende beheer en de exploitatie.  

Voor een meer gedetailleerd overzicht van de overige activiteiten van de 

werkgroep kijk op onze site www.PlatformWaspik.nl onder Natuur en Milieu en 

verder bij “Wat hebben we al gedaan”. 
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Wonen Werken en Verkeer. 

De werkgroep Wonen Werken en Verkeer is in 2011 zeer nauw betrokken 

geweest, in project- en klankbordgroepen, bij de invulling van wensen en 

ideeën voor het hernieuwde Dorpsplein. Verder heeft de werkgroep samen 

met de Gemeente nagedacht over de renovatie van de Kerkstraat en de 

Raadhuisstraat, onderdeel van de Centrumvisie. In oktober 2011 zijn in Waspik-

Boven 20 starterswoningen opgeleverd, een project waar de werkgroep zeer bij 

betrokken is geweest in het kader van het nieuwbouwproject De Rught. Verder 

heeft de werkgroep een inventarisatie van verkeersknelpunten in Waspik 

gemaakt en zal deze in 2012 aanbieden bij de gemeente Waalwijk.   

 

Sociaal Klimaat. 

Met de komst van een tweetal nieuwe werkgroepleden, beiden al jaren zeer 

actief  binnen het Waspikse sociale gebeuren, vond binnen de werkgroep 

Sociaal Klimaat een verdere professionalisering plaats. Verder werden in 2011 

de eerste stappen gezet voor de renovatie van het Spoorhek aan de 

Stationslaan. Ook werd een update gemaakt van het zgn. Nieuwkomersboekje.  

Voor meer details kijk op onze site www.PlatformWaspik.nl onder Sociaal 

Klimaat en verder bij “Wat hebben we al gedaan”. 
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