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Algemeen Bestuur 
 

Verslag 
 
Datum:               Maandag 16-05-2022 
 

 

Nr. Beschrijving 

1 Opening: 

2 Voorstellen Kandidaat lid:  Kandidaat lid stelt zich voor. Hoopt een positieve bijdrage te 
leveren voor de DR. Wonen, verkeer heeft de interesse. 

3 Mededelingen en vaststellen agenda: 

4 Verslag 21-03-2022 Bijlage 1:  
Ingestemd met het verslag 
Geanonimiseerd verslag Bijlage 2:  
Bij akkoord plaatsing op de website 

5 Inventariseren rondvraag 
Hondenspeelplaats 
Afscheid wethouders 
Mededeling opbouwwerker 
Uitje?  

6 Voortgang projectgroepen:  
RO & V: Bijlage 6. 2 leden geven aan te willen gaan, vraag is of er meer mensen zijn die 
willen aansluiten?  
 
Het bankje is geplaatst en krijgen positieve reacties.  
 
Verzoek gedaan door bewoners om een begaanbaar pad naar het kasteel te krijgen voor 
rolstoelers. Bijvoorbeeld zo’n granulaatpad als achter Cluzona. Andere bewoners  hebben 
dezelfde vraag gesteld. De vraag uitzetten bij de Gemeente. 
 
Er zijn raadsvragen gesteld i.v.m. problemen bij de containers in de Omgang. Ze zijn er mee 
bezig. Op verschillende plaatsen zijn al ondergrondse containers geplaatst en dit willen ze bij 
de Omgang ook overwegen.  
 
Communicatie: Website 
De voucher staat erop maar is PDF bestand. Deze als Word bestand erop zetten, dan is deze 
online in te vullen.  
Nog enkele kleine aanpassingen dienen gedaan te worden 
Als we verslagen toevoegen op de website  deze ook op FB plaatsen met verwijzing naar de 
link.  
 
 
Sociaal/Duurzaam: 
Koele Kikkers staat weer op poten. Volgende datums zijn 17 juni en 15 juli.  
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Projectgroep Cultureel erfgoed en Toerisme: 
Er start ook een projectgroep promotie kasteel van Wouw in samenwerking met Gemeente, 
City Marketing en ondernemersvereniging. Lid is hiervoor uitgenodigd namens projectgroep 
Toerisme. Ze willen dit vanuit het kasteel uit gaan werken en wellicht uitbreiden met andere 
bezienswaardigheden. 

7 Voortgang infomail, inkomend en uitgaande poststukken 
De mail werkt nu bij alle leden. Wanneer de mail nog niet optimaal werkt bij de leden die nu 
afwezig zijn,  het verzoek dit nog terug te koppelen. Bij geen reactie mogen we ervan uit 
gaan dat alles bij iedereen optimaal werkt en dat is super fijn. Mochten de kandidaat leden 
toetreden tot de dorpsraad dan het verzoek  om dit aan te passen en ook de leden 
toevoegen aan Dropbox.  

8 Uitkomst invulformulieren inwoners Wouw Geraniummarkt, Bijlage 3 Wat zijn de 
vervolgstappen 
Winkels wil men behouden en drogist missen ze. Gezien de score zit de  grootste zorg hem in 
het woongebied en het stukje leefbaarheid met voorzieningen.  
Idee is om dit met de nieuwe wethouder te bespreken. De vraag uitzetten hoe ze dat zien? 
Ze willen uitbreiden bij de Gemeente Roosendaal qua inwoners en hoe zien ze dat dan in de 
dorpen met de voorzieningen en huisvesting. Uitslag mini enquete koppelen met de 
uitnodiging aan de Wethouder. Leefbaarheidsagenda ook updaten. Gemeente heeft 
leefbaarheidsagenda in 2020 geupdate en ook voor de dorpen. Lid gaat kort stukje maken bij 
enquete voor uitnodiging nieuwe Wethouder. Uitnodiging naar collega B&W en dan stukje in 
de krant. Ook de nieuwe wethouder uitnodigen voor kennismaking met verbinder. 
 
 
 

9 Voortgang voorbereidingen OJV 21 mei 2022, indeling taken leden. 
Mensen krijgen koffiebon en 2 munten. VZ opent, Pauze Saxofoonkwartet speelt. Vervolgens 
3 hoofdsprekers, Vervolgens de Zeepkist met 5 minuten sprekers.  
De DR heeft ook een stand. Er liggen 30 km stickers en 60 km stickers. De pers zal ook 
uitgenodigd worden.  

10 Overleg Dorpsraden, bijlage 4 
Alle dorpen waren aanwezig, behalve Nispen. Het overleg was samen met Gemeente. Heeft 
de portefeuille woonvisie onder haar hoede. Er loopt een woononderzoek. Ze vond het 
belangrijk wat de dorpen hiervan vonden en wat ze belangrijk vonden. Dit is terug te zien in 
haar verslag. Voorzieningen in de dorpen op peil houden. In vergelijking met andere dorpen 
zijn er in Wouw nog aardig wat voorzieningen.  
 
Lid vraagt zich af wat men vindt van de locatie van het zorgcentrum. Wel voordelen aan het 
concept alleen de locatie qua parkeerprobleem. Gezamenlijk werken en diensten 
overnemen is wel een vooruitgang, maar dat er een zorg is  voor een parkeerprobleem kan 
je wel benoemen. Stel de vraag? Hebben jullie al nagedacht over het realiseren van extra 
parkeerplaatsen.  
 
Gemeente wilde meer gaan inspelen op de woonbehoefte en dat dat dan gebouwd mag 
worden en niet wat een projectleider wil bouwen.  
 
De vraag is gesteld, moeten de dorpen meer bij elkaar zitten? Hier was alleen behoefte aan 
als  dat meerwaarde heeft om concrete problemen op te lossen. Moerstraten zal de 
volgende keer de uitnodiging versturen om dan samen met Claudia Steenwijk van de 
gemeente te kijken wat de voortgang is m.b.t. hetgeen is besproken.  
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Het was een prettig en open gesprek.  

11 Actie en besluitenlijst vorige vergadering 19-04-2022 Bijlage 5 
Sluiten: -> 36, 39, 40, 41, 42 
Lopend:->  32, 35, 38,  

12 Rondvraag: 
Opbouwwerker deelt mee dat ze een buurtent gaan plaatsen tijdens het inloopspreekuur in 
het Catharinapark. Dit is 16 juni van 13.00 tot 15.00 uur. 
 
Evaluatie. Andere jaren deden we een evaluatiebijeenkomst. Lid heeft idee, om het dit jaar 
in de Molen te houden. 2 leden gaan dit oppakken om het verder te organiseren. Voorkeur 
heeft een avond in de week, om het makkelijker te plannen voor iedereen.  
 
Afscheidsreceptie Wethouders op 1 juni. Wie heeft interesse om mee te gaan? 4 leden 
hebben aangegeven mee te willen gaan.  

13 Schriftelijke stemming toetreding nieuw lid ( Kandidaat lid verlaat de vergadering) Unaniem 
is toetreding nieuw lid aangenomen. Nieuw lid wil zelf ook heel graag toetreden tot de 
dorpsraad. Voorkeur Cultureel erfgoed en toerisme. Cultureel erfgoed zou wenselijk zijn als 
hij dit mee wil oppakken. Mail naar lid en vraag uitzetten of lid buddy wil zijn.  

 


