Besluitenlijst 04-02-2009 St. Dorpsraad Wagenberg
1. De voorzitter zal de directeur van Woningbouwstichting Volksbelang verzoeken middels een
publicatie in de weekbladen de bevolking van Wagenberg op de hoogte te brengen m.b.t. de stand
van zaken rondom het centrumplan en het vervolg op de bijeenkomst van mei 2008.
2. De voorzitter kopieert de uiteindelijke statuten, verwijdert de persoonsgegevens en geeft ze door
aan Ronald zodat ze op de website geplaatst kunnen worden.
3. Alle leden krijgen het definitieve convenant toe gemaild. Ook dit kan op de website.
4. Op de website zullen niet de notulen gepubliceerd worden maar de besluitenlijst.
5. Op de website komen links naar de gemeente, sponsoren en sociale instanties (politie, meldpunt
e.d.)
6. De penningmeester maakt een overzicht van alle tot nu toe gemaakte kosten die dan voorgelegd
zal worden aan de wethouder financiën ter afwikkeling.
7. De voorzitter verzorgt een artikel in ’t Carillon en Rondom de Toren over de presentatieavond en
voegt een kort, samengevat overzicht toe van de ideeën van de bevolking.
8. De doorgaande route in Wagenberg ( Brouwerijstraat, Dorpsstraat, Withuisstraat) wordt bekeken.
De gemeente vraagt de Dorpsraad om suggesties voor herinrichting c.q. belemmerende
maatregelen voor deze straten. De bewoners van deze straten worden hierbij betrokken: we zullen
een brief uit laten gaan naar de bewoners van deze straten, zodat zij hun ideeën kenbaar kunnen
maken. Wij zullen deze inventariseren en aan de gemeente voorleggen. De commissie
infrastructuur en verkeer zal dit op zich nemen.
9. Enkele leden hebben de voorlichtingsavond m.b.t. de drugsproblematiek bezocht. De leden van de
Dorpsraad zullen zaken die vermoedelijk in de lijn van deze problematiek liggen en/of vandalisme,
vernieling en overlast melden bij het meldpunt. Dat kan/mag anoniem. Het zou goed zijn als alle
bewoners dat gaan doen.
10. Er worden 4 commissies samengesteld:
 Infrastructuur en verkeer
 Bouwzaken
 Groen, veiligheid en recreatie
 Sociale cohesie.
 Communicatie en PR
Daarnaast werkt de gehele Dorpsraad aan het centrumplan.
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