BIJLAGE 1 AB 180529

ALGEMEEN BESTUUR
Publicatieverslag
Dinsdag 19 april 2018
Cultureel Centrum De Geerhoek Wouw

Aanwezig

:

Afwezig m.k.

:

Afwezig
:
Verzenden aan :
0
1

Wim Groffen (voorzitter), Jan Franken (vanaf 20:30 uur), Jan van der Heijden
(notulist), Kees Aarden, Jan Leenderse, Agnella Bakx, Rini Oomen, Cees
Hellemons, Duc Boorsma (na 20.54 uur).
René Smits, Wil Mensch, Marjolein Barmen ’t Loo, Mark Timmermans,
Sabrina Voorheijen.
Christel de Graaf (wijkagent)
Aan- en afwezigen

Contacthalfuur
Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering. Hij heet de gasten van harte welkom te
weten: Leonie Ansems, Ingrid Gies en Marian Kuijpers van Traverse en Monique Zijp van Eelt
Theatercollectief.
Het contacthalfuur is niet bezocht .
Mededelingen :
 Uitnodiging vrijwilligersfeest zondag 22 april; De Kring
 Gegevens Dorpsraad voor nieuwe gemeentegids bevestigd
 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking
 Er lopen weer schapen in het Landeweelpark
Verder geen opmerkingen
Eenzaamheid
Leonie start een presentatie m.b.t. de “voor elkaar”-teams. Enkele punten uit deze
presentatie:
 8 teams;
 “Er op af”- teams bestaan uit de 6 tot 12 vrijwilligers;
 “Achter de voordeur”- huis bezoeken;
 Ondersteund door de professionals van Welzijn;
 Teams bestaan deels uit mensen uit het eigen dorp /de eigen wijk;
Doel:
 Voorkomen dat “mensen buiten de boot vallen”;
 Weer zelfredzaam worden;
 Stimuleren zichzelf weer in te zetten.
Schematisch ziet de dienstverlening als volgt uit:
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Marianne: Werkt voor Traverse bij het onderdeel “WegWijs” Roosendaal, het voormalig
Centrum Jeugd en Gezin. Wat doet WegWijs?
 Werken samen met huisartsen om meer te kunnen doen dan enkel in een spreekuur
van 10 minuten mogelijk is;
 Werken samen met consultatiebureau, wijkverpleging en scholen; altijd in overleg
met de ouders;
 Indien mensen met een hele grote zorg zitten over een kind: “Veilig thuis” bellen. Zij
hebben de bevoegdheid om buiten de ouders om in te grijpen.
Er worden folders uit gedeeld waarin de rol van WegWijs Roosendaal verder wordt
toegelicht.
Ingrid: is van “Mee-West Brabant”. Bij Mee zit geen jeugd meer. Zetten zich vanaf 2015
(zorgplicht grotendeels naar de gemeenten verhuisd) in voor mensen met een beperking:
 Geestelijk / verstandelijk (waaronder ook autisme) ;
 Lichamelijk.
Dit is voor mensen die zo geboren zijn maar ook voor mensen die een ongeluk hebben
gehad. Wanneer deze mensen moeite hebben om mee te komen in de maatschappij kunnen
zij een beroep doen op Mee. Die helpen om mensen zelfredzaam te maken en bieden
eventueel ook hulp. Deze hulp is gratis en onafhankelijk. Men biedt cliëntondersteuning na
een hulpvraag.
AB lid: Er is sprake van veel overlap bij de hulpverlening. Het risico ontstaat dat je niet weet
wie je moet hebben. De dames leggen uit dat dit juist niet het geval is: Je meldt je op 1
nummer en vanaf daar ontvang je zo gericht mogelijk advies. Bij diversiteit in probleem trekt
men samen op.
Ook van Mee worden folders achter gelaten waarin de rol nog nader wordt toegelicht.
Eelt theatercollectief
Monique toont een presentatie genaamd “De Molenaarsdochter”. Hieronder volgen
wederom enkele punten die tijdens de presentatie aan bod zijn gekomen:
Het doel is een molenfestival bij de 1e turbine bij Roosendaal Noord.
De beeldvorming omtrent de turbines in controversieel: Groene energie versus schaduw- en
horizonvervuiling. De planning is om dit nazomer 2019 plaats te laten vinden.
 De molen: Een plek van verbeelding met een ziel;
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Geschenk: Een mooie herinnering aan de bezoekers;
Mysterie: Onthullen wat er in een molen gebeurd;
Goed nieuws in de media (tussen al het slechte nieuws);
Alles om de molenaarsdochter:
o Ontvangt klanten en dus gastvrouw;
o Wisselt nieuwtjes uit;
o Wordt bezongen in liedjes.
Het plan is om in de middag / avond te beginnen bij molen de Arend;
Daarna vindt er een verplaatsing plaats door Wouw en komt men in de avond aan bij
De turbine bij Roosendaal Noord. Daar vindt deel 2 plaats: een muziekfestival.
Wie is Eelt? Dit zijn zelfstandige kunstenaars (ZZP’ers) die samenwerking met elkaar aan
gaan. Men zoekt onderwerpen die “schuren”. Door deze te behandelen kun je eelt op je ziel
krijgen of juist verliezen. Hierna worden enkele voorbeelden van initiatieven getoond.
Jeugd
Veiligheid
Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 27-03-2018 (bijlage 1)
Geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen, maar wel enkele aanvullingen:
 Blz. 3: Punt 2: T.a.v. het verzoek van Natascha Rijsdijk om de Wouwenaar verder bij
de waterbeheersing te betrekken: Initiatief ligt bij het Waterschap. Deze initiatieven
zullen door de Dorpsraad worden ondersteund.
Het verslag wordt na dankzegging aan de notulist goedgekeurd.
Publicatieverslag van AB-vergadering 27-03-2018 (bijlage 1a)
Secretaris heeft aangegeven welke delen tekst verwijderd / aangepast dienen te worden om
tot een publicatieverslag te komen. Er ontspint een discussie over het waarom het verslag
niet in zijn geheel gepubliceerd kan worden. Besluit is om het verslag anoniem te houden,
“gevoelige informatie” te verwijderen en het korter en daarmee leesbaarder te maken.
Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 27-03-2018 (bijlage 2)
Inventarisatie van de rondvragen
Penningmeester: Uitkomst Rabo-clubkas: € 441,- voor de Dorpsraad.
Vernieuwing website
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Zonnepanelenpark langs de A58
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Correspondentie in- en extern
Geen opmerkingen.
DNA Wouw
Er komt een 2e dorpstafel. Hierbij wordt aan de lijst die in de 1 e vergadering is ontstaan
punten toegekend. Hiermee ontstaat een prioriteit op de leefbaarheidsagenda.
Relevante tussen- /eindrapportages werkgroepen
Vitaal Wouw: Er heeft overleg met de gemeente plaatsgevonden op 4 april jl. Integraliteit is
het thema. Het gevoel bij Vitaal Wouw is positief!
Grijs & Groen: Verslag/actielijst (bijlage 3) wordt gezien het late tijdstip niet meer behandeld.
Cultureel Erfgoed: bijlage 5 en 5a worden eveneens niet meer behandeld
Veiligheid op het spoor
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Rondvraag en sluiting van de vergadering
Er zijn geen rondvragen.
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De voorzitter sluit onder dankzegging om 22:55 uur de vergadering.
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