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Beschrijving
Opening
Mededelingen en vaststellen agenda
Verslag 16-05-2022 Bijlage 1:
Akkoord en kan gearchiveerd worden
Geanonimiseerd verslag Bijlage 2:
Akkoord en kan geplaatst worden op de website
Inventariseren Rondvraag:
Kasteel
Mail bewoner, wie gaat hier op reageren?
Uitnodiging Geerhoek?
Voortgang projectgroepen:
Bespreken werkwijze projectgroep Toerisme en Cultureel erfgoed
Het volgend voorstel: Gekozen om de projectgroepen voortaan te splitsen. Cultureel erfgoed
en Toerisme, zit overlap in maar activiteiten hoeven niet hetzelfde te zijn. Er is verwarring
over bij externe deelnemers vandaar dus het voorstel om dit te splitsen. Eén lid is
projectleider van Cultureel erfgoed en ander lid van Toerisme. Als de projectleider afwezig is,
kan je dit indekken doordat men van de projectgroep Cultureel erfgoed de vergaderingen bij
gaat wonen van toerisme en men van toerisme bij Cultureel erfgoed om toch op de hoogte
te blijven. I.v.m. hoeveelheid leden is dit destijds geclusterd, maar nieuw lid heeft nu ook
aangegeven aan te willen sluiten dus wordt het nu makkelijker om het te kunnen splitsen. zit
Bij vergadering dienen 2 leden van de dorpsraad aanwezig te zijn. Van de externe zijn er 2
mensen die bij beide projectgroepen zitten.
Voorstel is om voor alle projectgroepen in het najaar te kijken hoe het in de praktijk werkt en
dit dan te evalueren. Meeste leden ingestemd met voorstel. Op website aanpassen en in
draaiboek.
Projectgroep Toerisme, Bijlage 5
Hier geen vragen over.
Zoals vorige vergadering is besproken, is lid uitgenodigd om aan te sluiten bij promotie
Kasteel van Wouw. Citymarketing en VVV zal samengevoegd worden. Men had gevraagd
samen met aantal mensen te willen deelnemen. In de projectgroep voorleggen. 1 van de
onderdelen van toerisme is promoten kasteel van Wouw. Vanuit de Gemeente en overige
groepen is de doelstelling om meer te promoten en dit is de basis voor het promoten van
Wouw, daarna volgt kerk, molen enz. Vorige week dinsdagmiddag is er een vergadering
geweest en hebben ze de Projectgroep uitgebreid en hadden al overleg gehad over kasteel
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van Wouw. Meerdere Wouwse instanties waren uitgenodigd en er waren 3 leden van de
Gemeente. Dus vanuit de Gemeente wil men echt veel energie in de promotie Wouw steken.
Projectgroep Openbare Ruimte en Veiligheid: Bijlage 8
De bijlage gaat over de bijeenkomst met de gemeente over enkel grote
reconstructiewerkzaamheden in Wouw in 2023.
De werkzaamheden zijn o.a. gebaseerd op het vastgestelde klimaat beleid waardoor de
nodige regenwater maatregelen worden meegenomen. Het gesprek was vertrouwelijk en
dat dient het ook te blijven. De gemeente gaat zo mogelijk nog voor de zomer zelf de
betrokken bewoners informeren waarbij de DR ook wordt uitgenodigd.
Rolstoelpad is bij de gemeente doorgezet naar Ruimtelijke Ontwikkeling
Projectgroep Sociaal en Duurzaam:
Uitnodiging ontvangen van StER. Lid heeft hierop gereageerd om hier op terug te komen na
AB. Voorstel is om een afspraak te maken.
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Koele kikkers was een groot succes. Er waren rond de 65 kinderen. Alles is goed verlopen. De
volgende is 15 juli en dan mogen ook de kinderen welke na de zomervakantie naar groep 6
gaan komen.
Voortgang infomail, inkomend en uitgaande poststukken
Voucher, foto en nog e.e.a. aanpassen op de website.
Voortgang Publicatie agenda Facebook,
Lid gaat dit nog verder oppakken. De leden gevraagd om de stukjes die nog niet aangeleverd
zijn, deze z.s.m. aan te leveren.
Bespreken mail bewoner
Bewoner haalt steeds de naam Dorpsraad erbij en doet net of hij als Dorpsraad opereert en
dat kan niet de bedoeling zijn. Als hij dat als particulier doet is dat prima maar niet als
Dorpsraad naar buiten treden. Gesprek met bewoners met 2 leden en verzoek tot
rectificatie. De afspraak op neutraal terrein en alles wat besproken is bevestigen op de mail
waarin duidelijk blijkt dat hij niet meer als Dorpsraad moet opereren
Afspraak inplannen kennismaking nieuwe Wethouder, Welke maandag in september? 12
september kunnen alle leden. Mail naar Gemeente om dit te bevestigen.
Verkeersregelaars Wouw,
Mail ontvangen. Daar er kosten zijn, dienen ze bij evenementen kleine bijdragen te vragen
en nu is er verzoek gedaan om deze kas te beheren.
Als een voucher verstrekt wordt mag dit niet naar privé personen en dan is Dorpsraad
beheerder. Dit is in het verleden niet gebeurd anders had dit al via Dorpsraad gelopen. Wat
is verkeersregelaars Wouw is een vrijwilligersorganisatie. Vraag is, wie er verantwoordelijk is
voor de geldstromen en dit moet goed vastgelegd worden. WBTR. Dit navragen bij
verbinder. Als het financieel afgedekt is, is het akkoord bevonden.
Svz eind evaluatie ?
Datumprikker wordt verzonden naar alle leden
Nabespreking OJV 2022
De dynamiek waarop gehoopt was, die was er. Opmerking was de rondvraag die gemist
werd, verder was het een hele positieve vergadering en goede opkomst. Concept was goed.
Vraag aan lid hoe het met de foto’s staat. Gaat binnenkort een selectie maken.
Actie en besluitenlijst, Bijlage 3
Lopend: 9, 35, 47, 49, 51,
Sluiten: 37, 46, 48, 50, 52, 53
Schriftelijke stemming toetreding nieuw lid ( verlaat de vergadering)

Er is unaniem besloten dat lid mag toetreden tot de Dorpsraad.
Rondvraag: bespreken ingediende onderwerpen bij punt 4
Uitnodiging Geerhoek, Voorstel om te vragen of er aanwezig is een goede beamer en
digitale schermen. Kast en kleine opbergruimte voor de DR.
Er is uitnodiging van het Kasteel 8 juli vrijdagavond bij Café Donkenhof. Vraag is wie hier naar
toe gaat.
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