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1. Inleiding: 

Het jaar 2013 stond in het teken van consolidatie, d.w.z.: 

- we zijn doorgegaan met bestaande activiteiten; 

- we hebben gezocht naar een manier om alle aandachtsgebieden tot hun 

recht te laten komen; 

- we hebben ons beziggehouden met onderwerpen die van belang waren 

voor Waspik; 

- we hebben gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan de gemeente; 

- we hebben van ons laten horen via website, dorpskrant en facebook. 

Met enthousiasme en toewijding is er door de leden van het Platform veel tijd 

en energie besteed aan een gevarieerd aantal zaken. 

 

 



2.  Werkwijze Platform  

Het Platform is een platte organisatie, bestaande uit leden die 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?  

 

3. Aandachtsgebieden/werkgroepen. 

In 2013 waren er vertegenwoordigers voor  een drietal aandachtsgebieden 

binnen het Platform:  

- communicatie,  

- wonen, werken & verkeer   

- sociaal klimaat.  

Ook waren er vertegenwoordigers van twee zelfstandig goed functionerende 

werkgroepen:  

- natuur & milieu  

- dorpsboerderij.  

Dat betekent dat een zevental leden, aangevuld met de voorzitter, secretaris, 

penningmeester, webmaster en een vertegenwoordiging van de kerken  zich 

heeft beziggehouden met de leefbaarheid van Waspik. 

 

Werkgroep Natuur & Milieu  

Leden van de werkgroep Natuur & Milieu hebben zich in 2013 - nadat de 

opening/opstart van de Dorpsboerderij eenmaal een feit was - weer volop 

kunnen richten op hun kernactiviteiten: alles wat met groen te maken heeft in 

Waspik. Denk daarbij aan opschonen van paadjes, snoeiwerk, 

educatie/boomfeestdag, opruimen zwerfaval, inrichting De Vest, 



tuinafvaldepot, volgen ontwikkelingen Natte Parel, kar trekken voor het tot 

stand komen van een verlenging van de Dongemondroute richting ’s 

Gravenmoer, meedenken bij het tot stand komen van nieuwe/herziening van 

bestemmingsplannen.  

De groep bestaat uit zes leden: dit jaar zijn er drie mensen bijgekomen; 1 lid is 

overgestapt naar de werkgroep Dorpsboerderij. 

In het Platform werd de werkgroep vertegenwoordigd door 1 persoon. 

 

Werkgroep Dorpsboerderij  

Bij deze werkgroep, die volledig zelfstandig draait, zijn een groot aantal 

vrijwilligers betrokken die met veel inzet en enthousiasme de boerderij 

draaiend houden. Veel inwoners van Waspik en daarbuiten beleven daar 

plezier aan door er regelmatig een kijkje te nemen.  

Voor een meer gedetailleerd overzicht van het wel en  van de Dorpsboerderij, 

kijk op:  http://www.dorpsboerderijwaspik.nl. 

In het platform werd deze groep vertegenwoordigd door 1 persoon. 

 

Aandachtsgebied Communicatie 

De website van het Platform wordt inmiddels beheerd door een nieuwe 

webmaster. Deze heeft halverwege het jaar het werk van de vorige webmaster 

overgenomen en voorziet de site regelmatig van nieuws. Daarnaast is hij - in 

samenwerking met een ander lid van het Platform - op de achtergrond bezig 

met het maken van update van de versie waarin de site wordt opgemaakt. In 

het voorjaar van 2014 zal het resultaat hiervan zichtbaar zijn voor iedereen. 

Kijk voor meer informatie op: http://platformwaspik.nl 

Ook wordt de gemeentelijke facebookpagina Waspik bijgehouden door zowel 

de wijkcoördinator als een lid van het Platform. De pagina wordt goed bezocht.  

Kijk voor meer informatie op: facebook wijkpagina Waspik 

http://www.dorpsboerderijwaspik.nl/
http://platformwaspik.nl/


Het Platform laat eveneens van zich horen via De Dorpskrant; deze verschijnt 1 

keer per kwartaal. Ondanks het feit dat informatie actueler en sneller verstuurd 

kan worden via digitale kanalen hecht het Platform aan deze uitgave. Het 

voorziet niet alleen in de behoefte van mensen die geen computer hebben, 

maar biedt iedere inwoner de gelegenheid kennis te nemen van nieuwtjes uit 

Waspik die zijn verzameld in een zeer verzorgde dorpskrant (dankzij redacteur 

en uitgeverij). 

 

Aandachtsgebied Wonen Werken en Verkeer. 

Dit jaar is er o.a. aandacht geweest voor: het verkeersstructuurplan, de 

structuurvisie Waalwijk,  verplaatsing van basisschool De Brug, wijziging 

bestemmingsplan Beneden Kerkstraat en het mobiliteitsplan. 

Dit aandachtsgebied is vertegenwoordigd in het Platform door 1 lid. I.v.m. de 

veelheid aan onderwerpen waar naar gekeken kan worden zou het wenselijk 

zijn als daar een tweede persoon bij kwam. 

 

Aandachtsgebied Sociaal Klimaat. 

Naast de vaste kerntaken, zoals begeleiding van Sociaal Contact Waspik/ 

Formulierenbrigade en de verwelkoming van de nieuwkomers, is veel tijd en 

energie gestoken in de totstandkoming van Het Startpunt in Den Bolder. Vanaf 

januari 2014 is Het Startpunt een feit en wordt er twee maal per week een 

spreekuur gehouden.  

Daarnaast was een belangrijk aandachtspunt: de wijzigingen in de WMO en de 

overheveling van zorgtaken van rijk naar gemeente. De leden maken zich 

zorgen over de gevolgen van deze veranderingen en willen proberen de nodige 

voorzieningen in Waspik in stand te houden dan wel opzetten.  

Een viertal leden binnen het Platform houden zich bezig met dit 

aandachtsgebied. 

 



4. Afsluiting 

Er werd 1 keer in de twee maanden vergaderd, afwisselend in Den Bolder en ’t 

Schooltje. Er is regelmatig deelgenomen aan overleg op verschillende niveaus, 

zowel gemeentelijk als provinciaal, zowel met besturen als met burgers. Ook 

werd door verschillende leden deelgenomen aan activiteiten die niet direct 

met het Platform te maken hadden, maar die zeker hun functie hadden bij het 

uitbreiden/versterken van het sociale netwerk waarbinnen het Platform 

functioneert. Denk b.v. aan de deelname aan de kunstwerkcommissie t.b.v. 

plaatsing van drie kunstwerken langs de Halve Zolenlijn. Zelfs het plaatsen van 

de kerstboom op het Dorpsplein - en het opnieuw bevestigen van lichtjes die er 

na 1 nacht al uit waren gestolen  - werd gezien als taak van het Platform. 

Zo heeft het Platform op velerlei terreinen haar inzet kunnen tonen. 

Het voornemen van de leden is om ook in 2014 zich te blijven inzetten voor  

behoud en verbetering van de leefbaarheid in Waspik. 

 


