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Beschrijving
Opening, Welkom heten kandidaat lid DR
De voorzitter heet kandidaat lid welkom. Vertelt iets over zichzelf.
Interesse ligt bij erfgoed, cultuur, kasteelweide.
Wijkagent komt zich voorstellen.
19 jaar werkzaam bij de politie. Gebied is van Nispen tot Moerstraten.
Houdt alle meldingen bij. Verzoeken van alle bewoners die roepen om de
wijkagent. Er komt op zeer korte termijn een buddy bij ter
ondersteuning. Vorig jaar de schuurinbraken in Wouwse Plantage. Auto
inbraken Rosada. In wouw blijft het op een kentekendiefstal rustig. Vraag
of hij ook voorlichting geeft op school. Als het kan wel maar daar hebben
ze brigadiers voor op dit moment. Het is een groot gebied voor 2
personen en nu is er 1 persoon actief. Verzoek aan wijkagent om een
overzicht te overhandigen wat de meldingen zijn om inzichtelijk te krijgen
wat er speelt in het dorp. Deze gaat hij toezenden.
Mededelingen en vaststellen agenda
Verslag 21-03-2022 Bijlage 1:
Opmerking lid inzake punt 8 verwarring Cultuur en Toerisme. Dit even
kortsluiten. lid geeft aan dat dit voor alle projectgroepen handig is. Punt
8 bijlage 4 Rabo kas moet gewijzigd Raboclubkas. Vraag over het bankje.
Op de prullenbak is negatief gereageerd.
Geanonimiseerd verslag Bijlage 2:
Akkoord plaatsing op de website
Inventariseren Rondvraag :
Voucher jongeren ‘z’ onder een dak
Invulling website
30 kilometer
Mogelijk nieuwe kandidaat DR wil wellicht ook lid worden van de DR.
Deze zal voor 22.00 uur aansluiten.
Voortgang projectgroepen:
Communicatie, ICT en PR: Bijlage 4
Op een paar onderwerpen na is het voorstel akkoord. Dit gelijk
aangepast. Dit kan op de website geplaatst worden.
Cultureel erfgoed en toerisme:
Inzake de verwarring bij externen v.w.b. de werkwijze projectgroep is het
advies om als leden projectgroep samen te bekijken wat de beste
werkwijze is. Splits de overleggen op met de onderwerpen bijvoorbeeld
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als dit meer structuur geeft. Betrek nieuw lid erbij als er een gezamenlijk
overleg komt met leden projectgroep.
Lid heeft m.b.t. het muurtje een mail verzonden naar de Gemeente en
dat loopt nog. Afspraken gemaakt met de Gemeente en zijn nog niet
nagekomen.
2 mei nog bijeenkomst inzake woonvisie. 3 leden gaan daar naar toe.
Potterplot loopt al ruim 1,5 a 2 jaar. Bewoner heeft lid benaderd. Lid
heeft contact gelegd met verbinder zodat zij dit verder kan uitzetten
maar heeft gegevens aan bewoner doorgegeven en dat gesprek liep niet
lekker. Er is toegezegd dat er overleg is met VVE en lid neemt morgen
contact met hem op hierover.

Openbare Ruimte en veiligheid.
Verslag wordt nog gedeeld naar de infomail
Sociaal en Duurzaam:
Website is gelanceerd ‘Roosendaalvoorjou’.
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Gouwe ouwe was weer een succes met ruim 165 bezoekers.
Voortgang infomail, inkomend en uitgaande poststukken
lid geeft aan dat hij graag hulp wil bij het installeren van de mail. Lid gaat
kijken of hij het zelf geregeld krijgt en laat dat deze week weten.
Structuur projectgroepen:
Dit is besproken bij punt 6. De structuur projectgroepen staat vermeld in
de opzet voor op de website. Iedereen kan zich hierin vinden.
Voorgang voorbereidingen OJV 21 mei 2022, bijlage 5 Flyer, bijlage 6
indeling wouw voor verspreiding flyer.
Contactgegevens emailadres, website en telefoonnummer ontbreken
nog op de folder. Deze moeten nog toegevoegd worden. Om de folder te
verspreiden bij de bewoners, is de kaart in 9 delen gedeeld onder 9
leden. Ieder geeft aan welk gebied de voorkeur heeft.
Geraniummarkt aanwezigheid
1 mei is de geraniummarkt en de vraag is wie er aanwezig is van de DR.
Koele Kikkers heeft tijd stil gelegen. Sabrina heeft de koele kikkers
overgedragen aan Joelle Bruijns.
Morgen is er overleg met organisator Koele Kikkers en dan kijken hoe we
het verder kunnen voortzetten en oppakken.
Gereedschappen DR ter overname, Voorstel is gedaan n.a.v. eerder
verzoek.
Lid wil marktconform alle gereedschappen overkopen.
Alle leden stemmen in.
Actie en besluitenlijst vorige vergadering 21-03-2022 Bijlage 3
1, 13, 28,29,30,31,33,34 sluiten,
9 en 32 loopt
Profielfoto’s leden maken voor de website.
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Na het AB worden er foto’s gemaakt van de leden. Lid gaat dit
bewerken en mailt deze door zodat deze op de website geplaatst kunnen
worden.
Rondvraag: bespreken ingediende onderwerpen bij punt 5
30km stickers. Vraag van de VVV is of er 30 km stickers bij de VVV gelegd
kunnen worden, omdat mensen daar komen met vraag of er stickers zijn
voor op de klikobakken. Lid heeft hierop een mail gestuurd naar Veilig
Verkeer Nederland en heeft 100 stickers gekregen. De vraag is of we hier
een actie aan kunnen hangen. We kunnen aangeven dat de 30 km
stickers af te halen zijn tijdens de OJV! Wat er over is na OJV gaat naar
VVV.
Voucher Jongeren ‘Z’onder 1 dak doorzetten naar volgende AB. Vragen
of ze opgave van kosten kunnen geven voor het budget.
Invulling Website. Hebben we gezien dat alles mooi in bloei staat. Idee is
om hier op de website wat mee te doen middels foto’s. In de lente
Wouw bloeit. Lever een paar foto’s aan dat Wouw bloeit. In het verleden
was het Ken uw Wouw. Combinatie maken via FB en foto op de website
plaatsen. Lid gaat een opzetje maken.
Kandidaat lid is inmiddels aangesloten.
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