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1. Inleiding:
Het jaar 2012 stond in het teken van veranderingen, denk daarbij aan:
- het wegvallen van de gemeentelijke subsidie,
- de hierdoor opnieuw opgestarte bezinning op de voortgang en
mogelijkheden van het Platform,
- de keuze voor een andere werkwijze,
- de bezinning - samen met de gemeente - op opzet/doel van de
Wijkbeurs,
- de bouw/start van de Dorpsboerderij,
- de afronding van de werkzaamheden aan het Dorpsplein.
Aan al deze zaken - en nog vele andere - is met enthousiasme en toewijding
veel tijd en energie besteed door de leden van het Platform.

2. Platform “nieuwe stijl”
Door het wegvallen van de gemeentelijke subsidie en de veranderende manier
waarop de gemeente direct contact met de burgers wil heeft het Platform zich
de vraag gesteld of zij nog bestaansrecht zou kunnen hebben en zo ja op welke
wijze er invulling gegeven zou kunnen worden aan haar oorspronkelijke taak:
de uitvoering van het dorpsontwikkelingsplan.
Zowel binnen de werkgroepen als binnen het bestuur is veelvuldig gesproken
en gediscussieerd over een nieuwe vorm/inrichting van het Platform.
Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat het Platform een platte organisatie is
geworden, bestaande uit een bestuur waarin leden een bepaald
aandachtsgebied onder hun hoede hebben en/of een werkgroep
vertegenwoordigen. Het accent van de werkzaamheden is gericht op de
huidige situatie en op de toekomst: wat is op dit moment van belang voor het
dorp en op welke manier kan het Platform daar iets aan bijdragen?
Via website en dorpskrant worden de inwoners van Waspik op de hoogte
gehouden van de activiteiten van het Platform.

3. De Werkgroepen.
Door de herbezinning op de werkwijze is ook een ander licht geworpen op het
bestaan van de werkgroepen. Omdat een groot aantal zaken uit het
Dorpsontwikkelingsplan inmiddels gerealiseerd is, blijken er in de praktijk
minder mogelijkheden te zijn om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te
steken. Dat heeft er toe geleid dat een aantal leden zich teruggetrokken heeft
onder toezegging van het volgende: mochten er projecten zijn waarbij
praktische ondersteuning gewenst is, dan kan er een beroep op hen worden
gedaan. Anderen hebben besloten zich te blijven inzetten voor het Platform en
zich bereid verklaard mee te blijven denken over wat nuttig/nodig is voor
Waspik.

Dat betekent dat er aan het eind van 2012 voor een drietal aandachtsgebieden
(communicatie, wonen, werken & verkeer en sociaal klimaat)
vertegenwoordigers binnen het bestuur zijn. Daarnaast zijn er
vertegenwoordigers van twee zelfstandig goed functionerende werkgroepen:
natuur & milieu en dorpsboerderij.
Op deze manier is er samen met voorzitter, secretaris, penningmeester en
webmaster ruimte om gezamenlijk te blijven nadenken over de leefbaarheid
van Waspik.

Werkgroep Natuur & Milieu en Dorpsboerderij
Leden van de werkgroep Natuur & Milieu hebben zich in 2012 vooral
beziggehouden met de opening/opstart van de Dorpsboerderij. Naast veel
werk en aandacht voor de definitieve inrichting van de dierenverblijven, het
gebouw en directe omgeving is ook goed nagedacht over de praktische
uitvoering, het beheer en de exploitatie. Er werd een wervingsactie opgestart
voor vrijwilligers (beheerders, onderhoudsmensen, educatieve begeleiders) en
een opleidingstraject uitgezet. Sponsoren werden benaderd en natuurlijk ook
mensen in de omgeving die mogelijk iets zouden kunnen betekenen in de
voedselvoorziening van de dieren. De houtbewerkingsclub bleek bereid de
cavia- en kippenverblijven te maken. Dieren werden zorgvuldig uitgezocht en
aangekocht en in fasen uitgezet in de boerderij. Een spetterende opening was
de bekroning op het werk van een aantal zeer betrokken vrijwilligers.
Inmiddels draait de Dorpsboerderij op volle toeren, zijn er een groot aantal
mensen betrokken bij het wel en wee van de boerderij en beleven vele
inwoners van Waspik en daarbuiten er plezier aan door er regelmatig een kijkje
te nemen.
Voor een meer gedetailleerd overzicht van de Dorpsboerderij kijk op
http://www.dorpsboerderijwaspik.nl/
Daarnaast hebben de leden van de werkgroep veel aandacht besteed aan alles
wat met groen te maken heeft in Waspik. Denk daarbij aan opschonen van
paadjes, snoeiwerk, educatie/boomfeestdag, opruimen zwerfaval, inrichting De
Vest, tuinafvaldepot.

Uitgebreidere informatie daarover vindt u bij www.PlatformWaspik.nl onder
Natuur en Milieu.
Bezinning over doel en werkwijze van deze werkgroep heeft ertoe geleid dat
door de leden de keuze is gemaakt om beide werkgroepen te laten
voortbestaan. Er zijn genoeg activiteiten voorhanden om actief mee aan de slag
te gaan.
Beide werkgroepen worden in het bestuur door 1 persoon vertegenwoordigt.

Wonen Werken en Verkeer.
De werkgroep Wonen Werken en Verkeer is ook in 2012 zeer nauw betrokken
geweest bij de uiteindelijke totstandkoming van het hernieuwde Dorpsplein.
De verschillende renovaties van straten en huizen werden gevolgd en er is bij
de gemeente aandacht gevraagd (tevergeefs) voor de opvolging van de
inventarisatie van verkeersknelpunten in Waspik.
Na bezinning over mogelijke projecten voor de werkgroep is door de leden
vastgesteld dat er op dit moment weinig mogelijkheden zijn om praktisch aan
de slag te gaan. Daarop hebben een aantal leden van deze werkgroep hun
werkzaamheden voor het Platform beëindigd, met daarbij de aantekening dat
als het nodig mocht zijn men altijd bereid is om opnieuw te bekijken of er een
activiteit kan worden opgepakt.
Het aandachtsgebied wonen, werken & verkeer blijft vertegenwoordigd in het
bestuur door 1 lid.
Voor meer details kijk op de site www.PlatformWaspik.nl onder Wonen,
werken & verkeer.

Sociaal Klimaat.
De leden van deze werkgroep hebben op velerlei wijze hun oor te luisteren
gelegd over wat er leeft binnen Waspik en daar waar mogelijk actief
bijgedragen door te participeren in meerdere overlegstructuren. Denk daarbij

aan het contact met nieuwkomers, bemoeienis met Den Bolder, het Startpunt,
project Sociaal Contact/Eenzaamheid. Daarnaast heeft men zich grondig
beraden over de toekomstmogelijkheden van de werkgroep. Hoewel veel
zaken uit het Dorpsontwikkelingsplan gerealiseerd zijn, blijven er altijd
onderwerpen waar met regelmaat aandacht aan dient te worden geschonken.
Een drietal leden heeft er dan ook voor gekozen om actief te blijven binnen het
bestuur van het Platform met Sociaal Klimaat als aandachtsgebied.
Voor meer details kijk op de site www.PlatformWaspik.nl onder Sociaal
Klimaat.

4. Afsluiting
Buiten de werkgroepen om hebben verschillende leden een bijdrage geleverd
aan activiteiten die niet direct ergens onder vallen. Denk daarbij aan de tot
standkoming van de renovatie van een gedeelte van het oude spoorhek, de
oprichting van de Formulierenbrigade, de organisatie van de opening van het
hernieuwde Dorpsplein, de afwerking van de mozaïekblokken op datzelfde
plein, de organisatie van een voorlichtingsbijeenkomst over zonnepanelen.
(Deze avond, die bezocht werd door een 150-tal belangstellenden heeft er
mede toe bijgedragen dat er inmiddels bij een groot aantal woningen
zonnepanelen geplaatst zijn.)
Daarnaast is er b.v. ook contact geweest met betrokkenen over de bouw van
het nieuwe bejaardenhuis. En is deelgenomen aan gemeentelijk en provinciaal
overleg. And last but not least: de terugkeer van de kerstboom op het
Dorpsplein!
Het brede netwerk dat gevormd wordt door de inbreng van contacten van alle
leden heeft er toe bijgedragen dat het Platform op velerlei terreinen haar inzet
heeft kunnen tonen.
Het voornemen van de leden van het Platform is om ook in 2013 zich in te
blijven zetten voor het behoud/verbetering van de leefbaarheid in Waspik

