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Wim Groffen (voorzitter), Jan Franken, Jan van der Heijden (notulist), Rini
Oomen, Marjolein Barmen ’t Loo, René Smits, Mark Timmermans, Wil
Mensch, Jan Leenderse, Agnella Bakx, Kees Aarden, Sabrina Voorheijen, Duc
Boorsma en Leonie Ansems.
Cees Hellemons en Christel de Graaf (wijkagent)

Contacthalfuur
Bemenst door René Smits en Wim Groffen.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent om 20:03 uur de vergadering.
Geen inlopers bij het contacthalfuur. Mededelingen:
 AB-verslag van mei is gepubliceerd middels website
 Publicatieverslag april ‘veiligheid op het spoor’: geen respons
 ‘Pompfeesten’ heeft € 470 subsidie opgehaald bij cultuurnetwerk Cultuur Verbindt
Roosendaal
 Foto-expositie in Markant over ‘pompen’ is op 19 augustus geopend; verder gratis
toegankelijk op zondagen t.e.m. 28 oktober tussen 14:00 en 17:00 uur
 Dorpsspreekuur op donderdagen in De Geerhoek van 13:30 – 15:00 uur over zorg,
welzijn, veiligheid, financiën en wonen. Gratis. Voor data: zie website dorpsraad.
 Draaiboek KVW Wouw ontvangen. Voorzitter geeft een groot compliment over hoe
dit is opgezet en met wat voor draagkracht en enthousiasme dit wederom dit jaar is
georganiseerd!
 Stavaza ‘Glasvezel in Wouw’(zie postmap week 27)
 Stavaza ‘Slootkanten maaien Molensingel’ (zie postmap week 28)
 Oproep actie kruispuntverhoging Nieuwstraat (zie postmap week 28)
 Oproep ‘brandgangverlichting op zonne-energie’ (zie postmap week 29)
 Stavaza ‘opknappen kunstwerken’ (zie postmap week 30)
 Onvoldoende beschikbaarheid horeca in Wouw (zie postmap week 31)
 Overlast kauwen (zie postmap week 32)
 Einde geraniummarkt in 2019 ? (zie postmap week 34)
 Markt ‘leeftijdsbestendig wonen’ op 1 oktober in De Geerhoek
T.a.v. een na laatste punt: einde Geraniummarkt 2019?: Brief is binnen gekomen vanuit de
Geraniumcommissie waarin aangekondigd wordt dat een groot aantal leden gaat stoppen en
dat er geen nieuwe aanwas is. Afgesproken wordt dat Groen t.z.t. contact opneemt met de
Geraniumcommissie.
Verder geen opmerkingen.
Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 03-07-2018 (bijlage 1)
Geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt na dankzegging aan de
notulist goedgekeurd. Aanvullingen op het verslag: Lid: Punt 11 Bloembakken rond de Markt:
Namens Toerisme is er een brief naar de gemeente gestuurd. In het antwoord van de
gemeente worden de volgende zaken teruggegeven:
 Wie gaat de planten water geven (de gemeente niet),
 Gemeente is voornemens houten afscherming op de Markt tussen de bomen te
plaatsen. Deze kunnen eventueel voorzien worden van plantenbakken.
Toerisme zal dit verder opvolgen.
Hiermee is ook het (anoniem) publicatieverslag vastgesteld en dat zal worden geplaatst op
de website. Middels verwijzingen in De Bode en op Facebook zal er aandacht voor het
verslag worden gevraagd.
Vergadering vraagt aan Leonie hoe het eerste Dorpsspreekuur is verlopen. Leonie geeft een
korte terugkoppeling. Nog niet heel veel aanloop en nog niet alle disciplines aanwezig.
Binnenkort weer een vervolg waarbij nu ook Stadlander zal aanschuiven.
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Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 29-05-2018 (bijlage 2)
In de categorie ‘rood’ worden de acties 41 en 43 naar lopend omgezet en actie 42 als
afgerond beschouwd. In de categorie geel wordt de actie 7147 als afgerond beschouwd. Voor
de overige acties: zie actielijst 28-08-2018.
Jeugd
Zie actiepunt 38 van de actielijst. Lid geeft aan dat er bij de Jeu de Boulesbaan veel rotzooi
wordt achtergelaten. Hij stelt voor om dit in de volgende vergadering van Jeugd met Christel
te bespreken.
Jeugddisco
Ook dit punt is bij punt 38 van de actielijst aan bod geweest.
Veiligheid
Lid heeft geen meldingen anders dan dat het contact met de wijkagent door de lage
bezetting minder intensief is dan voorheen. En dat is jammer!
Inventarisatie van de rondvragen
Lid 1: Omgangsvormen;
Lid 2: Kasteel van Wouw.
Ontwikkelingen DNA Wouw en Vitaal Wouw
De flyer is klaar. DNA heeft het initiatief opgepakt om de flyer officieel aan te bieden aan het
College in de persoon van de wethouders Raaijmakers en Theunis. Helaas komt er geen
reactie tot op heden.
Lid geeft terugkoppeling van het laatste overleg dat heeft plaatsgehad. Hierbij was het KPO/
De Stappen niet aanwezig. De heer Piet Backx heeft op die ochtend een presentatie gegeven
van een plan om de Lambertuskerk aan te passen, waarbij er ruimte komt voor een
gemeenschapsruimte zonder dat het karakter van de kerk geschonden wordt. Lid was
positief verrast door het plan. Zag er goed uit! Tot zijn grote verrassing heeft in deze
vergadering De Geerhoek zich bij monde van de bestuursvoorzitter positief uitgesproken
over een eventuele verhuizing van De Geerhoek naar de kerk. Dat staat haaks op alle
eerdere standpunten / uitspraken waarbij De Geerhoek zou blijven zitten waar deze nu
gevestigd is. Lid spreekt hier zijn frustratie over uit omdat hiermee een van de pijlers onder
het plan Vitaal Wouw wordt uitgehaald. Dat moet hierdoor mogelijk “terug naar de
tekentafel” terwijl het KPO door wil met de bouw van de school. Wordt vervolgd. Belangrijk
is de rol van het bisdom dat een beslissing zal nemen over de Lambertuskerk. Mocht het
bisdom besluiten de kerk sec als kerk te willen gebruiken en geen neventaken toe te staan,
komen alle kaarten weer anders te liggen / blijft het oorspronkelijke plan gehandhaafd.
Planning openbare jaarvergadering en uitbrengen papieren dorpskrant
DB stelt voor om in oktober / november een openbare jaarvergadering te plannen (22/11).
Deze zal vooraf gegaan worden door een papieren dorpskrant. Mogelijke onderwerpen zijn
het DNA van Wouw en Vitaal Wouw. Voor het uitbrengen van de papieren Dorpskrant zullen
de gebruikelijke actoren ‘de koppen bij elkaar steken’.
Relevante tussen- /eindrapportages werkgroepen
Groen & Grijs: Verslag wordt voorgezet en het volgende punt wordt besproken / toegelicht:
 Kauwen ‘overlast’: geen acties mogelijk. Beschermde diersoort, (ver-) jagen mag niet!
Melden bij de klager;
Toerisme:
 28 Oktober is het Pompenfeest. 5 September a.s. staat een overleg gepland met de
VVV en Toerisme.
 René Hermans heeft het plan geopperd om een wandelroute door Wouw in het
leven te roepen met daarbij foto’s van markante punten in Wouw. Idee wordt met
enthousiasme ontvangen.
Geen verdere informatie vanuit de andere werkgroepen.
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Correspondentie in- en extern
Geen opmerkingen.
Uitbreiding bestuur
Er zijn twee zetels vacant. DB stelt voor om actief te gaan werven o.a. via de Dorpskrant. Lid
stelt voor om de procedure nog een keer goed na te lezen en de rol van de Dorpsraad
(verbinden) nogmaals goed toe te lichten. DB doet een voorstel.
Rondvraag en sluiting van de vergadering
Lid:
De omgangsvormen / communicatie tussen de gemeente, woningbouwcorporaties
e.d. en bijvoorbeeld de Dorpsraad laat te wensen over. Vaak komt er geen reactie en dat
wordt als arrogant beleefd. Voorstel is om het publicatieverslag waarin een actie of reactie
van een instantie wordt verwacht aan de desbetreffende instantie toe te zenden. Denk
hierbij aan de griffie, de woningbouwcorporatie etc. Vergadering gaat hiermee akkoord.
Lid: Wat is de planvorming rondom het kasteel van Wouw ? Het hele terrein ‘ligt op de
schop’ en het is een rommel. Vz licht toe wat hij van de opgravingen weet en waarmee de
groep rondom het kasteel bezig is. Voorstel wordt gedaan om ook René Hermans namens het
Kasteel van Wouw uit te nodigen voor de OJV van november om na de pauze een toelichting
te geven over de stand van zaken (herhaling / samenvatting van de presentatie die onlangs in
Donkenhof heeft plaats gevonden). Ook dit voorstel is akkoord.
De voorzitter sluit onder dankzegging om 22:03 uur de vergadering.

