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Algemeen Bestuur 
 

Verslag 
 
Datum:  Maandag 17-01-2022 
 

 

Nr. Beschrijving 

1 Opening: 

2 Mededelingen en vaststellen agenda:  

3 Verslag 20-12-2021: Geen op of aanmerkingen. 
Geanonimiseerd verslag: Kan gearchiveerd worden.  

4 Inventariseren Rondvraag:  
Verkeerssituatie Plantagebaan 
Omgeving Kerk 
Tekort Werkbudget 

5 Voortgang infomail: De infomail is opnieuw geïnstalleerd en dat werkt 
goed, vraag is of de mail ook bij alle leden doorgestuurd wordt naar de 
persoonlijke mail. Dit lijkt bij iedereen correct te werken.  

6 In- en uitgaande post: Geen opmerkingen op in of uitgaande post 

7 Voortgang projectgroepen:  
Openbare Ruimte en Veiligheid:  
Er is een brief verzonden naar de gemeente m.b.t. het schelpenpad. 
Waterschap is daar nu mee bezig en hebben grasmatten weggehaald. Lid 
vraagt zich af of dit een verhard pad gaat worden. Voorstel is om dit in de 
gaten te houden en een afspraak in te plannen met vak ambtenaren 
zodra dit fysiek weer mogelijk is om dit te bespreken. Voorstel  is om dan 
ook de rolstoelroute gelijk mee te nemen in dat gesprek.  
Projectgroep Communicatie/PR/ICT: Dropbox is opgeschoond en 
gearchiveerd op de harde schijf.  Website heeft de aandacht en wordt 
z.s.m. opgepakt. 
 

8 Verkeersonderzoek verkeersveiligheid: Er is een mail binnengekomen 
m.b.t. verkeersonderzoek verkeersveiligheid. Hierop dient vóór 11 
februari gereageerd te worden. Voorstel is om  aan alle leden een mail te 
sturen waarin men aangeeft welke kruispunten/oversteekplaatsen je  het 
meest risicovol vind in Wouw. Verzoek is om er max. 3 aan te geven. Lid 
stelt voor dit op te pakken en zal naar alle leden een mail sturen, waarop 
men kan reageren voor 27 januari a.s.  

9 Actie en besluitenlijst:  
35, 44, 67, 68, 70, 71, 72, 79, 80, 81, 82, 83, 84 sluiten 
52, 56, 63, 69, 73,74, 75, 76, 77 lopend 
74  -> Uitnodiging wordt t.z.t. toegestuurd 
75  -> navragen bij lid 
77  -> navragen bij lid 
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Secr. geeft aan dat er een nieuwe actie en besluitenlijst is aangemaakt 
voor 2022 en het voorstel is om de actiepunten welke nog lopend zijn op 
actielijst 2021 over te nemen en dan met lijst 2022 verder te gaan. Of is 
het fijner om de actielijst door te laten lopen. Meerderheid geeft aan dat 
het inderdaad overzichtelijker is om de actielijst opnieuw op te starten in 
het nieuwe jaar met enkel de nu nog lopende zaken van 2021.  

10 Rondvraag: 
 
Toekomstige wijzigingen Plantagebaan:  
Lid is namens DR benaderd door een bewoner inzake de toekomstige 
wijzigingen Plantagebaan n.a.v. de komst van het nieuwe ziekenhuis. Er is  
gister een mail verzonden met een bijlage met de toekomstige plannen. 
Dit zal voor meer verkeer gaan zorgen en voor meer overlast, daar de 
verkeersstromen zullen toenemen. De gegevens welke zijn vrijgegeven 
zijn volgens bewoner van 10 jaar geleden en zouden niet meer reëel zijn. 
De vraag was wie dit mee op wilde pakken. Een lid heeft aangegeven dit 
mee op te willen pakken. Ander lid geeft wel aan dat we moeten 
uitkijken dat we niet het verlengde worden van de actiegroep maar dat 
we het meer ter kennisgeving kunnen opvragen en bekijken wat de 
consequenties kunnen zijn. Lid geeft aan dat hij wil kijken hoe het gaat 
verlopen en dan met name de noordkant van de Plantagebaan (rotonde) 
in de gaten houden, kijken welke gegevens er zijn en wat er al aan 
gedaan is, als bewoners ons benaderen.  
 
Tekort werkbudget: Leden akkoord om verzoek in te dienen en 
afwachten wat reactie Gemeente zal zijn.  
 
Omgeving kerk:  
Lid stelt voor om een dankbrief naar de Wethouder te sturen waarin we 
onze complimenten uiten hoe ze de omgeving rondom de kerk hebben 
opgeknapt. Deze wordt verzonden.  
 
Uitnodiging doe dag Landeweelpark:  
De uitnodiging is verzonden voor a.s. zaterdag. 

 
 


