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Beschrijving
Opening:
Mededelingen en vaststellen Agenda:
Mededeling er is een quickscan gemaakt vanuit de Gemeente Roosendaal over de
werkwijze van de Gemeente, raadsleden, collegeleden en ambtenaren m.b.t. de
onderlinge werkwijze. Er is een bijeenkomst geweest op 5 plaatsen om dat rapport te
bespreken. 1 onderwerp belangrijk. Bij alle locaties kwam naar voren dat Gemeente van
alles inzet en daarna valt het stil. Er is nu beloofd hier binnen 2 weken op terug te komen
door Gemeente. Het rapport is alleen bekend bij de mensen die zich daarvoor hebben
ingeschreven. Voorstel om dit te verspreiden onder de Dorpsraad leden. Het rapport
komt in de Dropbox en als agendapunt voor het volgende AB.
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Notule AB vergadering 20-04-2021:
De AB-vergaderingen zijn verzet naar de 3e maandag van de maand.
Invulling Geerhoekgebied, daar is een brief over weggegaan maar nog geen reactie
gehad, volgende week gaat nogmaals een brief naar Weth. Inge Raaijmakers die dit
onderwerp heeft overgenomen van Toine Theuns.
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Actie en Besluitenlijst:
Voorstel om rond of na de sluitdatum 15 juni als “sollicitatiecommissie” bij elkaar te
komen om e.e.a. te bespreken.
Communicatiepunt kan door de projectgroep communicatie verder opgepakt worden.
Graffitiproject is men mee bezig en wordt verder uitgewerkt door de projectgroep Jeugd
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Inventariseren rondvraag:
Vraag over bloemenperkje.
Vraag over werkgroep promotie
Plots vertrek DR lid
Bespreken lijst projectgroepen a.d.h.v. ieders reactie:
DR-lid geeft aan niet in de groepen Cultuur historisch/erfgoed en PR ingedeeld wil
worden maar in de groepen wonen en groen/grijs. Er is een lijst opgesteld en gedeeld
onder de leden om hier juist je voorkeur aan te geven. Bij de leden waarvan geen reactie
is ontvangen, is de keuze ingedeeld in de groepen waar nodig. Vandaar deze keuze. DR lid geeft aan dat meerdere malen een reactie is verzonden maar deze is niet ontvangen.
Dit blijkt vaker een probleem te zijn. Om te voorkomen dat dit weer gebeurd, is het
raadzaam om te checken na versturen mail of deze is aangekomen. Waarom nu toch
projectgroepen? Op de manier zoals het nu werkt, reageert bijna niemand met als
consequentie dat veelal dezelfde mensen alles oppakken. Nu kan alles beter verdeeld
worden en kan de projectgroep dit oppakken. DR -lid wil plaats graag ruilen naar grijs
i.p.v. wonen. Hierop alles coördineren met DB. Het is verstandig om bij elkaar te komen
om e.e.a. toe te lichten. Voor nu wordt dit schema aangehouden en wordt van iedereen
verwacht zich in te zetten waar nodig als hier om gevraagd wordt.
In- en uitgaande post: Bijlage 4A t/m 4C:
Niemand heeft op of aanmerkingen
Invulling hoek Plantagebaan/de Hoogt: Er is gesprek geweest met Gemeente
Roosendaal, DR vertegenwoordiging en Fa. van de Veldt. DR juicht het initiatief toe en
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geef punten ter overdenking met bijv. stenen (gezien vandalisme) en geranium
aankaarten als punt 9. DR gaat dit communiceren met de gemeente.
Verslag gesprek Jumbo: DR vertegenwoordiging hebben een gesprek gehad met Rolf van
de Jumbo inzake peiling draagvlak behoud Jumbo. Conclusie is dat Jumbo (supermarkt)
moet blijven in Wouw. Niet alleen voor de bewoners maar ook voor de lokale
middenstand. De gehele Dorpsraad steunt deze conclusie. DR gaat dit communiceren
richting Rolf.
Positie Vitaal Wouw: Wat is de positie van VW? Gaat deze de DR niet in de weg staan.
Persoonlijke mening VW is uitgehold en door burgerinitiatief is status weg. Beter om dit
aan te pakken als Werkgroep welke we onder brengen bij de DR.
Er is een bijeenkomst geweest vanmiddag met weth. Inge Raaymakers. Dat was een heel
prettig gesprek. Er zijn een aantal zaken die onder de aandacht gebracht moeten worden.
Het gaat hierbij niet om het moeten maar op het kunnen. Hoe krijgen we bewoners e.d.
weer bij elkaar? Ook gevraagd met voorbeelden, dat we proberen te communiceren maar
geen enkele reactie en dit is niet respectvol. Hoe komen we bij elkaar om de
communicatie goed te krijgen. Voorkeur is om dit met de gehele DR te doen. DR-lid
vraagt is er de behoefte om van het gehele Geerhoekgebied een aparte projectgroep te
maken. Dit is niet de bedoeling. Indeling ligt bij de Gemeente. VW heeft niet alleen
ingespeeld op het Geerhoekgebied maar meer zoals bijv. Jumbo, Sporthal en Sportvelden
om hier een geheel van te maken. Bedoeling is om dit aan de voorkant goed in te regelen.
Toerisme, woningbouw, cultuur historisch lint. Eigenlijk zou het op dezelfde manier
moeten werken als Wouw Promotie. Alles in goed overleg met de Gemeente. DR-lid ziet
ook raakvlakken met de leefbaarheidsagenda vanuit de DNA. Die dan extra aandacht
behoeven in de projectgroepen bij de DR. DR-lid geeft aan dat we ook echt afhankelijk
zijn van de Gemeente. Dit in bestuurlijk overleg meenemen en dan leefbaarheidsagenda
aanpassen naar de behoefte van de bewoners. Gemeente is het daar ook mee eens.
Leefbaarheidsagenda is van 2018. Aantal zaken zijn al achterhaald. Leefbaarheidsagenda
gaat ook veel verder dan dit, zoals veiligheid ed. Voorstel DR-lid is om dit in projectgroep
Wonen verder uit te werken als dat nodig is. Dit zijn potentiële aandachtspunten die
kunnen leiden tot een leefgemeenschap. Gaan we VW naast de DR laten lopen of past
het projectmatig binnen de DR. Het zou mooi zijn dat we tot een mooie samenwerking
kunnen komen met Gemeente en DR. In het draaiboek staat vermeld, het aantrekken van
externe projectgroep leden met minimaal 2 DR leden daarbij betrokken als
gesprekspartner richting de Gemeente. DR-lid gaat dit ook bespreken met de leden van
VW. Voor nu afwachten wat leden VW willen en wat zij zien in het voorgesteld plan en
dan kijken hoe we dit gaan inregelen binnen DR als projectgroep.
Rondvraag: Vertrek DR-lid, Jammer dat hij zo onverwacht vertrekt. Plv-vz gaat vanuit DB
nog een brief sturen.
Hoe staat het met de City marketing voor de promotie van de dorpen. Nu nog niet
bekend en DR-lid gaat contact opnemen en dit dan als agendapunt op de volgende
vergadering zetten
DR-lid vraagt of mail m.b.t. bloemenperk is ontvangen, maar deze is niet ontvangen.
DR-lid maakt nieuw schema projectgroepen voor volgend DB 14 juni. Volgende AB is 21
juni.

