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Algemeen Bestuur 
 

Verslag 
 
Datum:  Maandag 21-03-2022 
 

 
 

Nr. Beschrijving 

1 Opening: 

2 Mededelingen en vaststellen agenda: 

3 Wijkagent komt zich voorstellen: 
Wijkagent niet aanwezig. Geen afmelding ontvangen 

4 Verslag 21-02-2022: Grammaticaal een aanpassing gedaan, verder geen 
op of aanmerkingen.  
Geanonimiseerd verslag: Kan gearchiveerd worden.  

5 Toelichting oppbouwwerker (obw) Wijzijntraversegroep m.b.t. 
inwonersondersteuning: 
Wat voorheen ‘Wegwijs’ was is nu ‘inwonersondersteuning Roosendaal’. 
Dit is medio 2020 gestart. Zij zijn er voor alle hulpvragen. WMO, 
Jeugdzorg ed.  kunnen ook via inwonersondersteuning benaderd te 
worden. www.inwonersondersteuningroosendaal.nl In de Geerhoek is 
het spreekuur elke 3e donderdag van de maand. 
De vraag is of inwoners van Wouw wel weten dat er elke 3e donderdag 
van de maand spreekuur is. Obw gaat stukje aanleveren zodat wij als DR 
dit kunnen plaatsen op facebook om ruchtbaarheid te geven aan het 
spreekuur elke 3e donderdag in de Geerhoek. Met obw afgesproken dat 
hij hierover zelf bericht stuurt aan DR zodat wij dit de 3e maandag van de 
maand herhaaldelijk kunnen plaatsen.  

6 Inventariseren Rondvraag:  
- Opening van de Stappen 
- Lid heeft nog een mededeling 
- Vraag over uitnodiging vrijwilligersfeest 

 7 Voortgang infomail, inkomende en uitgaande post:  
Voorstel is om mail om te zetten. Lid gaat bestand maken met 
stappenplan zodat leden dit zelf kunnen omzetten. Lid gaat proberen dit 
binnen 14 dagen te regelen.  

8 Voortgang projectgroepen:  
Projectgroep Cultuur en toerisme: 
Men vindt het van de projectgroepen lastig deze zaken te combineren. 
Leden historisch erfgoed hebben een eigen groep en daar is lid DR bij 
aangesloten en vinden het heel lastig om daar overzicht in te krijgen 
m.b.t. de werkwijze van de Dorpsraad. Externe leden geven aan dat ze 
met historisch erfgoed te maken hebben en niet met toerisme.  
Citymarketing en VVV gaan samen vanaf 2023.  
 

http://www.inwonersondersteuningroosendaal.nl/
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Tijdje terug benaderd door projectgroep Kasteel. Externe leden waren 
destijds al actief met toerisme. Gesproken over de stad Roosendaal en 
verhoudingen beleid natuurstad. Ook de verhoudingen dorpen en Stad. 
Uiteindelijk afspraak met Citymarketing op 28 maart. Externe leden 
willen dit namens de DR oppakken. De terugkoppeling op het gesprek van 
de bijeenkomst van 14 maart is de aanleiding.  
 
Projectgroep openbare ruimte:   
Plantagebaan in relatie tot nieuwe Bravis 
Zoals het er nu naar uit ziet, ziet de projectgroep geen aanleiding om 
verdere actie te ondernemen. Wanneer inwoners Wouw ons benaderen, 
kunnen we dit nader bekijken.  
Bankje Akkerstraat 
Hout is besteld en daar zijn wat kosten aan verbonden. Vraag is of dit uit 
de Raboclubkas opbrengst betaald kan worden door de Dorpsraad. Dit 
voorstel is aangenomen. Vraag is of er een prullenbak bij geplaatst kan 
worden. Dit navragen bij de Gemeente.  
 
Projectgroep Sociaal en Duurzaam:  
Lid is geweest 11 Maart bij Gouwe Ouwe in de Geerhoek en was een 
groot succes. Er zijn 85 deelnemers geweest. 8 April is de volgende 
Gouwe Ouwe.  

9 Evaluatie OJV 21 mei 2022: 
Als projectgroep weer opstarten, stemmen dit af en gaan hiermee aan de 
slag.  

10 Tekstvoorstel Duc projectgroepen voor op de website 
Voorstellen die gegeven worden zijn: 
Wonen algemener in de tekst verwerken. De tekst mag wat luchtiger en 
de projectgroepen onder de loep nemen. 2 leden gaan een avond zitten 
om tekst met voorstellen aan te passen en nemen ook voorstel van lid 
hierin mee.  
 
Structuur van de projectgroepen als agendapunt volgend AB. 
 

11 Aanvraag voucher Spellestraat:  
Aanvraag aangenomen.  

12 Bijdrage subsidieregeling: Bijlage 9 
Gemeente Roosendaal heeft een stimuleringsregeling voor de inwoners 
waarbij ze subsidie kunnen krijgen voor het aanschaffen van de 
regentonnen. Voorstel is de eerste 10 inwoners van Wouw welke de 
aanvraag hebben gedaan en deze kunnen overleggen, vanuit de DR 25 
euro vergoeding te geven. Dit ook vanuit sponsoring Raboclubkas. Dit als 
reclamestunt DR voor meer zichtbaarheid. Actie is tot eind van het jaar. 
Dit middels stukje in de krant en op facebook plaatsen. Als de vergoeding 
wordt gegeven, wellicht middels foto plaatsen op fb.  

13 Hoe kunnen we meer leden werven AB en hoe kunnen we zorgen dat 
we beter zichtbaar zijn voor de inwoners van Wouw? 
Beste optie is om mensen persoonlijk aan te spreken. Voorstel is ook om 
met  een stand op de geraniummarkt te gaan staan. Hier tref je veel 
inwoners van Wouw. De geraniummarkt is 1 mei 2022. Lid gaat kijken of 
er nog iets te regelen is.  
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14 Actie en besluitenlijst vorige vergadering 21-03-2022 Bijlage 7 
Sluiten:  
2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.  
6 -> Lid stelt voor contact op te nemen met Buurtpreventie. 
Lopend:  
9-> Verzoek aan leden binnen 1 week te reageren of stukje FB wel of niet 
aangeleverd gaat worden, mocht dit nog niet gedaan zijn.  
 
Nieuw agendapunt fotomoment inlassen voor profielfoto’s website 
 

15 Rondvraag: bespreken ingediende onderwerpen bij punt 5 
Lid geeft aan te stoppen met de DR. Lid gaat kortsluiten hoe de lopende 
zaken overgedragen kunnen worden of hoe deze overgenomen kunnen 
worden. Lid geeft aan de OJV mee over te nemen samen met andere 
leden projectgroep OJV. Het stukje FB. Lid doet de externe stukjes, maar 
kan daar niet meer bij hebben. Lid geeft aan dat hij hier over na gaat 
denken, om dit mee op te pakken. Ze gaan dit samen doornemen en aan 
de hand daarvan beslissen of hij dit gaat oppakken.  
 
6 april is de opening van de Stappen. VZ vraagt of er mensen zijn die mee 
willen gaan. Dit is om 11.00 uur. Er gaan 2 leden.  
 
De DR heeft een kettingzaag en een bosmaaier in bezit. Dit tijdens DB 
bespreken wat hiermee mogelijk is, m.b.t. overname of opslag elders.  
 


