Aanwezig : Wim Groffen (voorzitter), Jan Franken, Jan van der Heijden (notulist), Kees
Aarden, Rini Oomen, René Smits, Sabrina Voorheijen, Marjolein Barmen ’t Loo en Duc
Boorsma. Afwezig m.k. : Jan Leenderse, Agnella Bakx, Cees Hellemons, Wil Mensch,
Christel de Graaf (wijkagent) en Mark Timmermans.
0 Contacthalfuur Bemenst door 2 AB leden. Het contacthalfuur is bezocht door twee
inlopers die interesse hebben in een hondenspeelplaats in Wouw. Afgesproken wordt dat Grijs
en Groen dit verder oppakt en de mensen in contact brengt met Cees Hellemons van de
gemeente Roosendaal.
1 Opening en mededelingen De voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering. Lid stelt voor
de nieuwe wethouder Vitale wijken en Dorpen (Mevr. Inge Raaijmakers) uit te nodigen voor
het AB van 3 juli a.s. Dit dan combineren met het DNA van Wouw. Mededelingen : 
Bibliotheekinitiatief krijgt € 600,- subsidie  Pompfeest ontvangt € 1050,- subsidie 
Werkgroep bewustwording ouderenhuisvesting werkt toe naar een ‘markt’ in De Geerhoek in
oktober 2018  Publicatieverslag van AB in maart is te lezen op de website  Samenstelling
nieuwe college is bekend. Verder geen opmerkingen
2 Jeugd Koele Kikkers: Vrijdag 25 mei was de laatste jeugddisco. Nu slechts 34 kinderen
aanwezig vanwege slechte communicatie rondom de disco. Er dreigen nu twee leden op te
stappen . Hiermee worden de continuïteit en het bestaan van de Koele Kikkers onzeker. Er is
nu nog 1 disco voor de zomervakantie. Voorstel is om daar ook ouders van De Baayaert en
De Stappen voor uit te nodigen. Bij een eventueel stoppen van de Koele Kikkers met de disco
kunnen we dan kijken hoe we dit initiatief door kunnen zetten m.b.v. ouders.
3 Veiligheid Voorzitter somt op uit de buurtpreventiekrant van april en mei: 2 gestolen
fietsen, een gestolen aanhanger, 1 woninginbraak waarbij de daders zijn gepakt en een
winkelinbraak waarbij de daders zijn aangehouden en een autoinbraak. Voorstel is om
buurtpreventie te verzelfstandigen middels een eigen bestuur. AB gaat hiermee akkoord.
Mocht dit echter niet lukken laten we buurtpreventie gewoon onder de Dorpsraad hangen.
4 Vaststelling van het verslag van de AB-vergadering van 19-04-2018 Publicatieverslag
van 27 maart is geplaatst op de website van de Dorpsraad.
Verslag 19-04: geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen. Het verslag wordt na
dankzegging aan de notulist goedgekeurd. Tevens wordt het publicatieverslag van 19-04
doorgenomen. Dit is als bijlage aan de stukken toegevoegd. Verslag is anoniem en zal altijd in
het eerst volgend AB voor geschiktheid worden aangeboden alvorens het zal worden geplaatst
op de website. Middels verwijzingen in De Bode en op Facebook zal er aandacht voor het
verslag worden gevraagd. Vergadering is akkoord met de voorgestelde werkwijze.
5 Vaststelling van de actielijst na de AB-vergadering van 19-04-2018 In de categorie
‘rood’ worden de acties 30, 31, 32 en 35 als afgerond beschouwd. In de categorie geel worden
de acties 7044, 7131, 10, 20 en 33 als afgerond beschouwd. Voor de overige acties: zie
actielijst 29-05-2018.
6 Inventarisatie van de rondvragen Lid: Wateroverlast Wouw. Lid: Status de Potter en huis
2 huizen verder.

7 Vernieuwing website AB lid zet uiteen waar hij nu nog tegenaan loopt. Aangezien dit een
redelijk technisch verhaal is wat beter in klein comité kan worden opgepakt, wordt er
afgesproken om een overleg in te plannen waarbij de mogelijkheden en bijbehorende kosten
nader worden onderzocht / voorbereid. In volgend AB een terugkoppeling.
8 Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor Hier wordt een korte toelichting gegeven
op de bijlagen 4 en 8. Stuk is complex maar ook belangrijk voor de inwoners van Wouw. Het
ontbreekt de Dorpsraad aan capaciteit om dit stuk verder op te pakken / uit te diepen. Voorstel
is om dit stuk te vermelden in het publicatieverslag van 29 mei en daar vragen welke
inwoners van Wouw geïnteresseerd zijn om dit verder op te pakken i.o.m. de Dorpsraad.
Mocht hier geen reactie op komen kunnen we het nog altijd onder de aandacht brengen via de
griffie. Vergadering gaat hiermee akkoord.
9 Verzoek voor een voucher om “de Wouwse vlag bij Markant te laten wapperen”. De
aanvraag wordt getoetst en correct bevonden. Vergadering stemt unaniem in met het
toekennen van een Voucher voor het aangevraagde bedrag van € 100,-.
10 Correspondentie in- en extern Verzoek wordt gedaan om zonnepanelen op de agenda
voor het AB van 3 juli a.s. te plaatsen.
11 De Molenaarsdochter Bijlage wordt in de vergadering doorgenomen. De gegeven
antwoorden op de vragen van Eelt worden akkoord bevonden en zullen als antwoord namens
de Dorpsraad naar Eelt gecommuniceerd worden. De mogelijke datum voor het initiatief zal
dus zaterdag 28 september 2019 worden.
12 AVG Op 25 mei is een aangescherpte Europese wetgeving ten behoeve van de
privacybescherming van personen van kracht geworden. Voorzitter neemt de bijlage door en
licht toe hoe de gegevens van de Dorpsraad zullen worden beheerd. Vergadering is akkoord
met dit voorstel. AB lid: Nu doet de Dorpsraad projecten met bewoners waarbij de adressen
van de deelnemers worden opgevraagd om ze te kunnen informeren. Kunnen we bij de start
van een project niet meteen vragen aan de deelnemers of ze enkel over het project
geïnformeerd willen worden of alle info van de Dorpsraad wensen te ontvangen? Kunnen we
een digitale handtekening onder de mail zetten waarmee mensen zich ook kunnen afmelden
voor “een Nieuwsbrief”? Voorstel wordt gedaan of de gemeente een voorbeeld heeft wat wij
als stichting kunnen gebruiken. Dit wordt na gevraagd.
13 Relevante tussen- /eindrapportages werkgroepen Grijs & Groen:
Verslag/actielijst wordt besproken. Enkele aanvullingen op het verslag:  18-013 Hoek
Bergsestraat – Plantagebaan wordt uitgebreid doorgesproken. Dit is de bewoners een “doorn
in het oog” en vanuit verschillende kanten is er herhaaldelijk op aangedrongen dat de
gemeente hier ingrijpt. Vanuit Wonen en Grijs & Groen wordt er wederom om een gesprek
met de gemeente gevraagd.  18-016 Aanpassing Bergsebaan: Start vermoedelijk na de
bouwvak.  18-009 Persriool Omgang: AB-lid maakt een opmerking over het straatwerk in
het Bosveld. Advies is de Buiten Beter app hier voor te gebruiken. Cultureel Erfgoed: bijlage
6 en 10 worden door genomen. Concreet worden op korte termijn door de gemeente de
volgende zaken aangepakt in Wouw:  Poort tussen de Markt en de Ster (tegen de gevel van
de Chinees en het huis van de familie van Eijk),  Ithaka in de Spellestraat,  De Travaille (bij
de smidse) bij de kerk. Tevens wordt afgesproken dat, wanneer de werken door de gemeente
netjes zijn afgerond, er ook publiciteit via Facebook aan gegeven zal worden als blijk van
waardering.

14 Rondvraag en sluiting van de vergadering Lid: Wateroverlast Wouw: hoe doen we de
opvolging richting het Waterschap? Voorstel is om een oproep in De Bode te doen en via het
publicatieverslag is er ook al aandacht gevraagd. Lid: Status de Potter en huis 2 huizen verder:
De status is nieuwbouw. Traject loopt. Intentie is dat er z.s.m. aangevangen wordt met de
bouw. Overlast tot die tijd echter blijven melden! De voorzitter sluit onder dankzegging om
22:12 uur de vergadering.

