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Algemeen Bestuur 
 

Verslag 
 
Datum:               Maandag 17-10-2022 
 

 

Nr. Beschrijving 

1 Opening: 

2 Mededelingen en vaststellen agenda 

3 Verslag 19-09-2022 Bijlage 1:  
Akkoord voor archivering 
 
Geanonimiseerd verslag Bijlage 2:  
Akkoord voor plaatsing 

4 Inventariseren Rondvraag:  
Update Jeu de Boules baan.  
De Hoogt 2 
Roosendaalvoorjou  
GGZ Breeburg 
Adviesraad sociaal domein 
Informatie avond snelfietsroute 
 

5 Voortgang projectgroepen:  
Projectgroep Toerisme:  
Er speelt heel veel op basis van toerisme. Besproken om duidelijkheid te geven omdat er 
meerdere groepen actief zijn op basis van toerisme. Werkgroep Wouw promotion is 
ontstaan vanuit de gemeente en VVV om kasteel verder uit te bouwen. Meegenomen hierin 
zijn de 3 iconen: kerk, molen en markt.. Loopt enigszins door elkaar maar als DR zijn we hier 
wel bij betrokken. 
Ondernemers in gesprek over het verhaal toerisme. 
Laatste vergadering is DR niet aanwezig geweest. Lid wel op eigen titel.  
 
Je hebt nu werkgroep Wouw promotie en promotie Wouw. Dit wekt verwarring en zijn ze 
wel mee bezig. Roosendaal City marketing werkt voor Roosendaal en de dorpen. Per 1 
januari nemen ze de activiteiten van VVV over. Samenvattend zijn er dus 3 verschillende 
groepen bezig maar ze weten wel van elkaar wat ze doen. Als DR kan je goed de verbindende 
factor zijn in deze.  
 
Cultureel erfgoed: Bijlage 8, Bijlage 9 
Goed gesprek gehad. Er waren wat onduidelijkheden en is opgehelderd. Afspraken gemaakt, 
waar men de verbinding vindt met elkaar. Ze vinden het zo prettig werken dat ze dit door 
willen voeren naar de andere bewonersplatformen. De samenwerking blijft op deze manier 
doorgaan.  
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Navraag gedaan over de trein. Men zou navraag doen, hoe dat er bij staat. Gevraagd of ze 
meer kunnen doen met evenementen. Doorverwezen naar de Kring om eens te praten voor 
bijv. openlucht theater.  
 
Bevindingen horeca. Loopt niet lekker. Als je wat wil bereiken moet je de buurt erbij 
betrekken. Er kwam wel een vraag uit…Waarom ze als horeca niet op de hoogte zijn dat er 
evenementen vanuit toerisme is. Evenementen zullen op de evenementenkalender 
Roosendaal geplaatst worden.  
 
Projectgroep Openbare Ruimte en Veiligheid: Bijlage 4 
M.b.t. de planning van de Hoogt 2 loopt dit nog volgens plan.  
 
Bijeenkomst snelfietsroute F58. Stuk tussen plantagebaan en Heerle die komt ter zuiden van 
het spoorlijn en heeft impact voor die spoorlijn. Hier waren vragen over door de bewoners 
van de Akkerstraat. Advies aan contactpersoon gemeente om bijeenkomst te plannen. Deze 
staat voor 8 november bij Molen de Arend met aanwezigheid van de DR.  
 
Jeu de boulesbaan. Maandag is er een afspraak met de boulers en de Gemeente om te kijken 
voor de plaats. Dit kan pas verder opgepakt worden na realisatie bouw Geerhoek dus 
maandag is ter inventarisatie. Ze willen gaan voor 4 banen.  
 
Projectgroep Sociaal/Duurzaam:  
Op 6 november is er energie café in de Kring.  
 
Op 4 november is er een ervaringsbijeenkomst in de Bibliotheek Roosendaal. Dit m.b.t. 
autisme, mantelzorgers, dementie ed.  
 
Er is extern een vraag gesteld.  Nieuwe kijk over gezondheid. Breeburg is niet voor deze 
regio.  
 
Projectgroep comm/ICT/PR: 
Roosendaalvoorjou. De DR hier ook op plaatsen.  

6 Voortgang infomail, facebook, inkomend en uitgaande poststukken 
Navragen m.b.t. plaatsen facebookberichten DR.  

7 Voorbereiden Jaarlijkse bijeenkomst DR? Wanneer, Wie, Hoe? 
Al een klein opzetje maken.  

8 Criteriumlijst voucher aanvraag: Bespreken of en wat er gewijzigd dient te worden aan de 
criteriumlijst. Bijlage 6 
Volgend AB bespreken als Penningmeester aanwezig is.  

9 Vaststellen agenda bestuurlijk overleg: Welke prioriteiten willen wij bespreken? Bijlage 5  
2. Leefbare en veilige buurten en dorpen?  
Toelichten hoe dit betrekking heeft op Wouw 
6. Zichtbaar beter onderhoud 
11. Perspectief landelijk gebied 
15. Op reis naar de stad en dorpen van de toekomst 
 
Wethouders uitnodigingen. Vanuit de prioriteiten, hebben we een aantal ambities die we als 
dorpsraad willen uitlichten. Maandagvond is voor iedereen het makkelijkste.  

10 Actie en besluitenlijst, Bijlage 3 
Lopend: 57, 78, 79 
Sluiten: 47, 71, 74, 75, 76,  
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->49 reminder verzenden 
 

11 Rondvraag:  
 
Adviesraad sociaal domein m.b.t. de toeslagenaffaire. Wat we kunnen als DR, is plaatsen op 
FB, maar de vraag is of we daar de doelgroep mee bereiken en of dit niet te veel verwarring 
gaat opleveren. Om deze reden besloten om dit niet toe doen.  
 
Ook dit jaar is de planning een paar zaterdagen te plannen m.b.t. de Landeweel. De Lions 
meenemen in de activiteiten.  
 
De kerstboom plaatsen als DR? Kan niet op de markt. Andere locatie maar waar. Of geen 
boom? Voorstel om dit door te zetten naar ander AB. Geschikte locatie bedenken? Of ander 
alternatief.  
 
Vraag gesteld  i.v.m. spreekuur Wijzijn Traverse Groep. Is niet veel animo geweest. Ze gaan 
er wel meer rukbaarheid aangeven met flyers. Vanaf donderdag is hij er een hele middag 
i.p.v. een uurtje. Dus dan ook de tijd om het dorp in te lopen.  
 

 


