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Maandag 21-02-2022

Beschrijving
Opening:
Mededelingen en vaststellen agenda:
Wijkagent komt zich voorstellen:
Wijkagent was afwezig i.v.m. ziekte
Verslag 17-01-2022: Geen op of aanmerkingen.
Geanonimiseerd verslag: Kan gearchiveerd worden.
Inventariseren Rondvraag:
- Hoe kunnen we nieuwe leden werven voor het AB.
- VW-Geerhoek gebied
- Mail verbinder inzake sleutelfiguren en aansluiten overleg
- Gouwe ouwe
- Koele Kikkers
- Boterstraat
- Bewonersplatformenoverleg
Voortgang infomail:
Na wat strubbelingen, is de mail weer in de lucht. Leden moeten dit nog
verder bekijken, hoe dit voor in de toekomst opgelost kan worden, zodat
de opslag niet helemaal vol loopt.
Lid heeft gevraagd te inventariseren wie er nog problemen ondervindt
met de infomail of instellingen e.d. Wanneer dit enkele individuele
personen zijn, kan men dit persoonlijk met en bij die leden oppakken.
Een aantal leden hebben aangegeven waar ze tegen aan lopen.
Voortgang projectgroepen:
Toerisme:
14 maart is er een bijeenkomst gepland om bij elkaar te komen, nu dit
fysiek weer mogelijk is.
Openbare Ruimte en Veiligheid:
7 maart is er een afspraak gepland met de beheerder openbare ruimte.
Een aantal leden zullen hierbij aanwezig zijn. De mail zal nog verzonden
worden naar de infomail met de vraag of er nog meer leden willen
aansluiten.
Er is ook overleg geweest met bewoner i.v.m. aanvraag van het bankje bij
de Akkerstraat
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Er is vanuit en namens rolstoel wandelen een verzoek ingediend om
aanpassingen uit te voeren aan het straatwerk rondom Leonardushof.
Vanuit de gemeente is inmiddels bericht ontvangen dat ze de gevraagde
aanpassingen overnemen.

Projectgroep Communicatie/PR/ICT:
Vraag is hoe de stand van zaken van de publicatielijst is. Laatste
voorstelbericht leden is van 18 januari. Dit navragen.
Sociaal/Duurzaam:
Laadpaal op parkeerplaats bij voormalig cafe trefpunt is inmiddels
geplaatst.
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Inkomende- en uitgaande post:
Geen vragen over inkomende en uitgaande post
Tekstvoorstel projectgroepen voor op de website
I.v.m. afwezigheid lid is dit agendapunt verplaatst naar het volgend AB 21
maart 2022.
Voucher aanvraag garagesale:
Er zijn wat vragen over de opbouw van de kosten. Verzoek is om dit aan
te passen en opnieuw in te dienen.
Actie en besluitenlijst:
11,12,14,16 -> Sluiten
2,4,5,6,7,8,9,10,13,15-> open
1 -> Volgend AB OJV evalueren als agendapunt.
3 -> Mail sturen inzake Koele kikkers
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Rondvraag:
Hoe kunnen we leden werven?
Leden kunnen mensen persoonlijk vragen of er interesse is en uitnodigen
voor AB om te laten ervaren wat het is.
We moeten ook meer zichtbaar zijn voor de inwoners van Wouw. Dit kan
door bijvoorbeeld meer onze werkzaamheden te publiceren op fb. We
mogen echt trots zijn op hetgeen we bereiken en verzetten en dit mag
meer gedeeld worden. Bijvoorbeeld bij de snoeiwerkzaamheden op
verschillende locaties. Maak meer foto’s en laat dit plaatsen op fb. Er zijn
ideeën genoeg maar ze moeten ook uitgevoerd worden. Dit voor het
volgende DB als agendapunt meenemen.
Lid vraag hoe e.e.a. is gelopen met VW. Vraag is om dit namens de
Dorpsraad verder op te pakken. Lid heeft de gang van zaken eerder
tijdens een AB toegelicht. Er is veel miscommunicatie geweest. Lid geeft
aan dat hij samen naar evaluatie is geweest van VW. Daar is besloten er
geen energie er meer in te steken. We kunnen de vorderingen uiteraard
wel volgen als DR. Advies is om dit met lid op te nemen want die weet
precies hoe of wat.
Er is een mail binnen gekomen van leefbaarheidsgroep Heerle om een
nieuwe datum te plannen voor het overleg. Heerle heeft aangeboden dit
daar te laten plaatsvinden, daar dit voor Wouwse plantage i.v.m.
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reorganisatie momenteel niet mogelijk is. We willen hier als DR Wouw op
reageren met verzoek agendapunten te maken en dat wij als DR ook nog
wat punten willen bespreken die avond, zoals de website bij de overige
dorpen. Ook zou er over wonen gesproken worden en hiervoor was
Gemeente Roosendaal uitgenodigd.
Verbinder heeft een mail gestuurd met de vraag of wij mensen weten die
kunnen vertellen hoe de vindbaarheid en zichtbaarheid is van
verschillende instanties zoals GGZ, Mantelzorg ed. Daar dit best privacy
gevoelig is, is het voor ons als DR lastig om de juiste bewoners hiervoor
aan te dragen. Huisartsen of praktijkondersteuners hebben dit wellicht
wel inzichtelijk. Dit terugkoppelen aan verbinder.
De mail van de Gouwe Ouwe op 11 maart in de Geerhoek is gedeeld op
fb. Verbinder had ook in dezelfde mail de vraag gesteld of er iemand kan
aansluiten die dag. Lid gaat hier naar toe.
Er is een mail binnengekomen voor een speeltuin op het veld bij de
boterstraat. Er is met bewoner telefonisch gesproken en de bewoner gaf
aan dat ze door de Gemeente is doorverwezen naar het bestuur van de
DR, want de DR kon dit voor haar regelen. Lid heeft met haar het
bewonersinitiatief besproken, wat dit inhoudt en wat de verwachting is,
maar uit het gesprek blijkt dat ze hier geen interesse in heeft. Ze geeft
aan al heel lang met de Gemeente bezig te zijn en er ook een speeltuin
beloofd is jaren geleden, maar deze is er nooit gekomen. Lid gaat
nogmaals contact opnemen met bewoner en peilen wat verwachting is
en dan mail doorsturen naar verbinder.
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