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Algemeen Bestuur 
 

Verslag 
 
Datum:               Maandag 19-12-2022 
 

 

Nr. Beschrijving 

1 Opening: 

2 Mededelingen en vaststellen agenda, Bijlage 7 

3 Verslag 21-11-2022 Bijlage 1:  
Akkoord voor archief 
Geanonimiseerd verslag Bijlage 2:  
Akkoord. Kan geplaatst worden op de website na enkele aanpassingen welke gedaan zijn.  

4 Inventariseren Rondvraag:  
Lid zit aan zijn termijn en wil wel doorgaan als DR dit toelaat. Meenemen naar volgend AB. 
Benieuwd naar gesprek bewoners Markt.  
Externe heeft een vraag of iemand mee wil naar subsidie aanvraag Kern met Pit. 
Mail verbinder over de beoordeling van haar functioneren 
Draaiboek 
Declaraties 2022 
Nieuwjaarsreceptie 

5 Voortgang projectgroepen:  
Projectgroep Toerisme:  
Er worden 3 informatiepanelen ontworpen. 1 bij het icoon (torenplein) bij de molen en bij 
het kasteel. Staat ook een wandelroute op die over de ster van wouw gaat. Contact over de 
plaatsing. De laatste opzet van de werkgroep gaat ze bespreken. Er moet nog een exacte 
locatie bepaald worden maar moet nog overlegd worden en daarna zal er nog een 
klikmelding gedaan worden. Dus verwachting is dat ze rond maart geplaatst gaat worden.  
Overleg was vertraagd door omstandigheden. Dus dat komt er nog aan dit i.v.m. de 
wijzigingen door vertrek huidige contactpersoon en overname hiervan.  Laatste half jaar 
vindt er al overdracht plaats van VVV naar City Marketing. Wel zorgen dat alle lopende zaken 
worden opgevolgd en dit is de taak voor de projectgroep om dit te monitoren.  
Als bestuur hier aandacht aan besteden m.b.t. attentie.  
 
Vraag, wordt het grafisch museum hier ook in meegenomen en promotie Wouw is hier ook 
bij betrokken. Er worden bij de route bewegwijzeringsborden geplaatst en contactpersoon 
gemeente trekt die kar welke punten bewegwijzerd worden. Hier zijn duidelijke criteria aan 
verbonden, maar welke criteria dat zijn is niet bekend.  
 
3 weken geleden gesprek gehad met de bewoners van de Markt. Was een positief gesprek. 
Zijn niet tegen de evenementen maar wel om de randvoorwaarden eromheen en daar willen 
ze met de Gemeente over praten. Wel nu de max bereikt. Vorige week bewoner gesproken 
dat ze ook het positieve geluid willen laten horen, maar aangegeven dat er geen negatieve 
geluiden zijn, maar een verslag delen aan derden is niet de bedoeling. Het gaat er meer over 
dat de vergunningen te laat worden verleend en niet zo zeer over de overlast.  
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Als projectgroep Toerisme bij de overleggen betrokken geweest en als DR staan we voor de 
evenementen. Destijds door 1 bewoner benaderd en gevraagd om navraag te doen bij 
meerdere bewoners. Vraag is welk standpunt wij als DR hierin nemen. Bij bewoners ook 
aangegeven dat we hier geen standpunt innemen maar dat we enkel een verbindende rol 
hebben. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om tijdig vergunning te verlenen en wij 
hebben de verantwoording om te verbinden.  
 
Projectgroep Cultureel Erfgoed:  
 
Alles staat nog op de rol.  
Er moet nog plan van aanpak opgezet worden m.b.t. kunstwerken maar dit is ook aan de 
bewoners.  
 
Contact met externe inzake inzet Catharinapark voor evenementen maar dan kleinschalig. Je 
moet een onderscheid maken tussen evenementen en activiteiten.  
 
Carnaval is ook een stukje cultureel erfgoed. Door de corona hebben veel bouwclubs veel 
geld misgelopen.  
 
Projectgroep Openbare Ruimte en Veiligheid:  
 
De Hoogt zit nog in de molen. Dit loopt allemaal nog.  
 
De boulesbanen loopt ook nog. Lid wil ook met het bestuur van de Geerhoek praten.  
 
Bij de Heining snoeiwerkzaamheden uitgevoerd en bewoners waren positief.  
 
Projectgroep Sociaal/Duurzaam: 
 
Projectgroep Communicatie/PR/ICT: 
 
Projectgroep Openbare jaarbijeenkomst:  
 
Verslaglegging hebben we kunnen lezen. Uitnodiging naar de burgemeester is verzonden. Dit 
loopt allemaal. Wel een verzoek aan elke projectgroep om een stukje te schrijven over de 
werkwijze met een foto bijv. Ongeveer 1/3 A4. Voor de Wouwse dorpskrant welke voor de 
uitnodiging worden verspreid. Dit voor eind januari aanleveren. 
De jaarbijeenkomst zal plaatsvinden op 15 april. Verzoek aan alle leden om deze datum te 
reserveren zodat we met een voltallige Dorpsraad aanwezig zijn. 14 dagen van te voren 
moet alles gedrukt zijn en 10 dagen voor de jaarvergadering moet de uitnodiging bezorgd 
zijn bij de bewoners.  
 

6 Voortgang infomail, inkomend en uitgaande poststukken 
Beoordeling verbinder 
Lid gaat mail sturen naar verbinder.  
 

7 Wat te doen met gereserveerde budgetten?  
Penningmeester licht de gereserveerde budgetten toe.  
  

8 Criteriumlijst Voucher aanvraag.  
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Nog enkele aanpassingen: 
Deze gaat lid doorvoeren en daarna kan criteriumlijst toegevoegd worden op de website  

9 Voucher aanvraag Rolstoelpadenpad Kasteel 
Akkoord  

10 Voucher aanvraag Doeboek Geerhoek,  
Akkoord, contract voor beheer 

11 Voucher aanvraag Jongeren (z)onder een dak,  
Besproken en akkoord voor 1 voucher.   

12 Bestuurlijk overleg, 30 januari en 27 februari. Wie sluit aan? En agenda met vragen 
prioriteiten.  
Alle leden DR kunnen aansluiten en graag van te voren de vragen doorgeven die je wilt 
stellen over de prioriteiten zodat we hier een agenda van kunnen maken.  

13 Wijken/dorpenbijeenkomst? Is hier interesse voor?  
3 leden vinden dit wel interessant om hierbij aanwezig te zijn.  

 Actie en besluitenlijst. Bijlage 3 
Lopend, 84, 88, 89, 90, 93 
Sluiten, 85, 91, 92, 94 

 Verlening lidmaatschap Penningmeester. 
Iedereen is enthousiast akkoord.  

 Rondvraag: Bespreken ingediende onderwerpen bij punt 4 
Nieuwjaarsreceptie. Externe leden mogen uitgenodigd worden. De projectgroepen mogen 
dit zelf doen.  
 
Vraag van externe of er iemand interesse heeft om mee  naar de subsidie uitreiking te gaan 
van Kern met Pit in Veghel. Van 9.00 tot 15.15 uur. 1 lid gaat mee. Dit is 21 januari.  
 
Lid vraagt of hij een skelet van het Draaiboek op mag maken om te delen met de andere 
bewonersplatformen. Dit opvragen bij lid.  
 
 

 


