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Algemeen Bestuur 
 

Verslag 
 
Datum:               Maandag 21-11-2022 
 

 

Nr. Beschrijving 

1 Opening: 

2 Mededelingen en vaststellen agenda 

3 Verslag 17-10-2022  
Akkoord voor archivering  
Geanonimiseerd verslag  
Akkoord voor plaatsing  

4 Inventariseren Rondvraag:  
Vraag over bezorging Bode waar informatie Gemeente in verspreid wordt.   
Venpoorten 
Kerstwens DWD 

5 Voortgang projectgroepen:  
 
Projectgroep Toerisme:  
Er is contact geweest citymarketing. Ze zijn bezig om paneel te plaatsen bij kerk en flyers 
met een verkorte route naar de 3 iconen. Ze pakt dit verder op. Ook gesproken met externe, 
die heeft een aantal zaken overgenomen. Men neemt niet zelf het initiatief. Gezien hetgeen 
wat er loopt vanuit de Gemeente is er ontzettend veel overlap. Ze komen ook niet meer dit 
jaar bij elkaar. Er is wel toegezegd dat dit toegelicht overgenomen wordt maar in welke mate 
is nog niet bekend. Dit afwachten hoe actief dit gaat zijn. De projectgroep houdt het in de 
gaten en mocht er iets zijn, dan pakken ze dit op, maar voor nu pas op de plaats.  
 
Projectgroep Cultureel Erfgoed:  
Nog geen verdere vorderingen. Er loopt wel iets m.b.t. Carnaval maar dit moet nog verder 
bekeken worden.  
 
Projectgroep Openbare Ruimte en Veiligheid:  
Geen opmerkingen van leden op de bijlage. Wel een mooi voorbeeld hoe de samenwerking 
met Gemeente en DR positief kan uitpakken.  
 
Bankje op de Baan, hier gaat lid met verbinder morgen voor kijken waar deze geplaatst gaat 
worden incl. vuilnisbak. Er is reeds een tekst gemaakt welke op de planchette gezet gaat 
worden. Dit loopt allemaal. Lid geeft mee dat er goed gekeken moet worden naar de 
breedte van de duiker, dat deze niet de smal is i.v.m. wateroverlast. Men neemt dit mee en 
kijkt hierna.  
 
Er is contact geweest met contactpersoon Gemeente en heeft op korte termijn contact met 
initiatiefnemer i.v.m. de locomotief.  
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Er wordt op 30 november een boom geplaatst in het Catharinapark. Lid maakt een verslag en 
een foto voor op fb.  
 
Lid houdt de Hoogt 2 in de gaten. Er zijn wat zienswijze binnengekomen maar die zijn 
beantwoord  
 
Boulesbaan. Lid heeft met verbinder en aantal boulers gekeken en is nog niet bekend waar 
ze geplaatst kunnen worden. Eerst kijken wat de mogelijkheden bij de Geerhoek zijn en 
anders is het Catharinapark ook een optie. Dit is meegenomen.  
 
Projectgroep Sociaal/Duurzaam: 
 
6 november was er een energiecafé. Was goed bezocht. Ze willen ook op de jaarbijeenkomst 
komen om uitleg te geven. Ze hebben nu meerder energiecoaches en er is inmiddels al een 
wachtlijst.  
 
Inmiddels al 6 laadpalen geplaats in Wouw.  
 
 
Projectgroep Communicatie/PR/ICT: 
 
Koele kikkers wordt goed bezocht. Steeds meer bezoekers. Laatste disco 74 bezoekers. Met 
carnaval op de maandag een disco voor de basisschoolkinderen en daarna voor de 
middelbare scholieren t/m 16 jaar.  
 
Projectgroep Jaarlijkse bijeenkomst:  
 
Er is contact geweest en projectgroep willen volgende week samenkomen. Dan gaan ze 
e.e.a. uitwerken.  
 

6 Voortgang infomail, inkomend en uitgaande poststukken 
Vergaderschema is voorgelegd en is akkoord.  

7 Criteriumlijst Voucher aanvraag: Bespreken of en wat er gewijzigd dient te worden aan de 
criteriumlijst.  
Toevoegen ondertekenen overeenkomst. Vouchergelden mogen niet ter beschikking worden 
gesteld aan privépersoon.  
Consumpties. Behoudens bij een overleg/vergaderingen 1 consumptie voor genodigden.  
Financiële onderbouwing na 1 maand na de activiteit. Dit staat op de site vermeld. Dit ook 
nog op het voucheraanvraagformulier.  
Termijn stellen binnen welke termijn facturen ingediend moeten worden. 
Lijst aanpassen en toetsen bij andere leefbaarheidsgroepen en dan voorstel voorleggen 
tijdens volgend AB.   

8 Wie gaat er mee naar de dorpenbijeenkomst 13 december in Nispen? 
Het begint om 19.30 uur.  

9 Bijeenkomst met bewoners Markt 23 november 20.00 uur Geerhoek 
2 leden zullen hierbij aanwezig zijn. Ze zullen met 4 a 6 bewoners aansluiten. Aanhoren wat 
er speelt bij de bewoners, als duidelijk is wat ze van de Gemeente willen dit terugkoppelen 
aan de Gemeente.  

10 De DR kerstboom dit jaar?  
Op de Markt is het dit jaar niet mogelijk om deze te plaatsen.  
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Voorstel is om eventueel bij Markant te plaatsen maar hoe ga je hem dan weer verankeren. 
Besloten om dit jaar geen boom te plaatsen.  

11 Bestuur Geerhoek vraagt of DR wil bijdrage/meehelpen bij nieuwjaarsreceptie zoals 
eerdere jaren al eens vaker is gedaan?  
6 januari van 19.00 tot 21.00 uur. Leden zijn enthousiast om hier aan mee te werken.  
  

12 Verzoek voor beheer gelden Rolstoel wandelgroep Markant 
Het valt onder het rolstoelpadenplan. Intern hebben we daar al het beheer van dus dat is al 
geregeld. Dit is al opgesteld toen men nog lid DR was. Is dus onder de verantwoording van 
de DR.  
Nu men geen lid is, is het voorstel om een contract te laten tekenen als externe dat we de 
gelden beheren.  
 
Verzoek wandelpad kasteel is gericht aan Toerisme. Verstandig is wel om dit met hem te 
bespreken dat er al een groep mee bezig is. Er zijn al contacten geweest. Verzoek staat los 
van het geen waarmee de projectgroep bezig is.   

13 Actie en besluitenlijst.  
Sluiten: 9, 49, 57, 73, 77, 80, 81, 83, 86 
Lopend: 84, 85  

14 Rondvraag: Bespreken ingediende onderwerpen bij punt 4 
 
Bij Venpoorten is de renovatie zover klaar. De binnentuin bij Venpoorten wordt opgeknapt 
en willen ze voor iedereen toegankelijk maken. De bewoners maken zich hier zorgen over of 
dit geen overlast gaat geven. Dit is iets wat we met buurtpreventie kunnen opnemen en 
eventueel de wijkagent. En attenderen op voldoende verlichting.  
 
Er is een vraag binnengekomen van de krant of we een kerstwens willen plaatsen in de 
krant. Dit doen we eigenlijk jaarlijks. Ook dit jaar akkoord.  
 
Krant wordt niet bezorgd waar Gemeente in publiceert. Dit ook tijdens 
kennismakingsgesprek besproken hoe de Gemeente hier mee omgaat. Hier kunnen ze niks 
aan doen. Ze voldoen aan hun publicatieplicht maar kunnen er niets aan doen dat de krant 
niet bezorgd wordt. Voorstel is om aan te melden bij www.overheid.nl zodat alle 
vergunningsaanvragen binnen komen op de info mail.  

 

http://www.overheid.nl/

