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Algemeen Bestuur 
 

Verslag 
 
Datum:               Maandag 19-09-2022 
 

 

Nr. Beschrijving 

1 Opening: 

2 Mededelingen en vaststellen agenda 

3 Wijkagent  
Voorzitter heet wijkagent van harte welkom. Hij vindt het fijn om bij het AB aanwezig te zijn 
en  te laten zien wat er heeft gespeeld het afgelopen jaar. Middels meerdere selecties laat 
hij o.a. zien hoeveel inbraken er geweest zijn. Opvallend hierin is dat er in de maanden dec, 
jan, feb, en maart geen gemelde gevallen zijn geweest. Van sep 2021 tot sep 2022 zijn dit in 
Wouw 11 gevallen. Ook wordt er gevraagd hoe het zit met snelheidscontroles. Hier is 
simpelweg geen mankracht voor. Ze willen bij meerdere meldingen wel eens met een 
lasergun gaan staan, dit onder toezicht van bewoners.  Wellicht dat dit iets is voor 
buurtpreventie.  

4 Verslag 18-07-2022 Bijlage 1: 
Iedereen stemt in met verslag. Wel opmerkingen dat er 2 leden worden vermist bij de 
aanwezigheid. Dit aanpassen.  
Geanonimiseerd verslag Bijlage 2:  
Is akkoord en kan geplaatst worden op de website 

5 Inventariseren Rondvraag: 
Bankje in “oude baan” Bergsebaan zandgedeelte 
Uitnodiging bijeenkomst Vitaal Liberaal 
Koele Kikkers 

6 Voortgang projectgroepen:  
Projectgroep Toerisme:  
Er is binnenkort weer een overleg. Verder geen verdere ontwikkelingen bij de projectgroep.  
2 leden zijn bij de laatste bijeenkomst geweest. Woensdag 28 september is er weer een 
overleg met enkel de ondernemers. Hierover is nog niets gecommuniceerd. Lid geeft aan dat 
de projectgroep Toerisme daar niet van op de hoogte is en we hiermee moeten uitkijken dat 
de externe van de projectgroep niet gepasseerd worden hiermee. Lid is als privé persoon 
gevraagd hierbij aan te sluiten en heeft aangegeven dit wel te willen doen om e.e.a. op 
papier te zetten. Verzoek is dan ook dit duidelijk aan te geven dat hij op eigen titel aanwezig 
zal zijn en niet namens de Dorpsraad want dit is dan aan de projectgroep toerisme.  
Tevens is er nu een groep bewoners die een bijeenkomst willen organiseren tegen het 
terrassen en evenementenbeleid. Voorstel is om een mail te sturen naar Gemeente om men 
hiervan op de hoogte te brengen.  
 
 
 
Cultureel erfgoed: Bijlage 4 en 5  
Lid licht bijlage toe 
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Projectgroep is bij elkaar gekomen na lange tijd en hebben besproken hoe dit binnen de 
projectgroep het beste vormgegeven kan worden. Ook m.b.t. Public Art is er een beleidsnota 
opgesteld.  
 
Projectgroep Openbare Ruimte en Veiligheid: Bijlage 6 
Lid licht de bijlage toe welke hij heeft opgemaakt. Hij gaat de vorderingen in de gaten 
houden.  
 
Er is contact geweest met de Gemeente. Men wil de bewoners van de Akkerstraat 
informeren over de NS overgang. Een collega zal hierover afspraken maken met lid.  
 
Projectgroep Sociaal/Duurzaam:  
Er is een bijeenkomst geweest met de StER. Ze hebben aangegeven graag bij de volgende 
jaarbijeenkomst aan te sluiten om zich zelf te presenteren.  
 
Lid heeft een online meeting gehad over eenzaamheid. 
Hij adviseert de projectgroep om contact op te nemen met contactpersoon van Social Klus 
over dit onderwerp. 
 
Projectgroep comm/ICT/PR: 
Geen bijzonderheden  
 
 
 

7 Voortgang infomail, facebook, inkomend en uitgaande poststukken 
Bij iedereen draait de DR mail weer zoals het moet zijn. De mail bij 1 lid wordt a.s. 
donderdag geregeld. De meeste stukjes welke aangeleverd moesten worden zijn 
aangeleverd.  

8 Overeenkomst Machtigingsformulier, Bijlage 7 
Iedereen akkoord met het formulier. Zaak is dat alle betrokkenen dit document nu gaan 
tekenen. Voorstel is om te kijken naar de bijlage voucher aanvraag i.v.m. vasthouden gelden 
wanneer deze niet gebruikt worden/zijn na bijv. 2 jaar. Dit volgende AB bespreken.  

9 Voorstel bespreekpunten bestuur overleg met Wethouder(s)  
Vraag is wie er bespreekpunten heeft voor het bestuur overleg. Er zijn wel een aantal 
punten, maar is lastig nu alles zo te bedenken. Voorstel is, af te wachten op de 15 
prioriteiten waar Weth. het over had tijdens het kennismakingsgesprek en daar de 
belangrijkste onderdelen uithalen en dit dan terugkoppelen, dat we het daar over willen 
hebben.  

10 Toetreden nieuw lid AB 
Oud DR lid heeft aangegeven dat ze de betrokkenheid ontzettend mist. Ze heeft aangegeven 
dat ze graag wil aansluiten als externe. Als externe is het altijd mogelijk om aan te sluiten als 
men dat wil. Dit verder opnemen met haar.  

11 Actie en besluitenlijst, Bijlage 3 
Sluiten: 35, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72 
Lopend: 47, 49, 57, 71 
 

12 Inventariseren Rondvraag: 
Bankje in oude Baan:  
In de oude baan is aansluitend op een wilgenstrook een klein bosje met een oude holle  
wilgenboom. In de holte van die boom zou in oorlogstijd een voormalig verzetsstrijder zich 
uren hebben schuilgehouden toen hij een bericht naar BOZ moest brengen en er veel 
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Duitsers waren. Het lijkt lid leuk om daar een bankje met uitlegplaquette te plaatsen. Hij wil 
hiervoor de Raboclub actie gelden gebruiken, welke aangevraagd worden voor het 
bevorderen van de leefbaarheid. De leden stemmen in, mits er een afvalbak bij komt. Zo 
nodig wil lid deze wel bijhouden. 
 
Uitnodiging Vitaal Liberaal: 
Er is een uitnodiging binnen gekomen van Vitaal Liberaal voor een bijeenkomst ‘de buurt 
bestuurt’. Als DR is besloten hier geen gebruik van te maken i.v.m. de politieke kleur.  
 
Koele Kikkers:  
Afgelopen vrijdag een disco gedraaid. Er waren 64 kinderen aanwezig. Was weer een 
geslaagde avond.  
Het staat nog in de kinderschoenen maar we willen graag een disco opstarten van 12 tot 16 
jaar. Voor deze doelgroep is er nu helemaal niks en bij peiling bij deze doelgroep is er 
opgemerkt dat hier toch wel animo voor is. Idee is om 3 disco’s te draaien om te proberen 
en kijken of het een succes is.  

  

 


