Besluiten lijst a.d.h.v. vergadering 25 maart 2009:
•
Afgevaardigden van de Dorpsraad waren aanwezig bij de bijeenkomst van het CDA in de kerk.
Belangrijkste mededelingen voor Wagenberg waren hierbij dat er de laatste jaren te weinig gebouwd is
in Drimmelen ondanks de ruimere provinciale mogelijkheden en dat gemeentelijke plannen een te lange
doorlooptijd hebben (min. 5 tot 7 jaar)
•
Brievenbus dorpsraad is geplaatst bij Leo Hermans
•
Bij de vorige vergadering van de dorpsraad zijn 2 sprekers ontvangen. Dit waren de heren Jan
van Meggelen, wethouder van de gemeente Drimmelen, en Eric van den Einden, directeur
Woningstichting Volksbelang. Belangrijkste onderwerpen van het gesprek waren de stand van zaken
rondom de Centrumontwikkeling en de Postweg en het gebrek aan daadkracht in deze. Zij hebben
toegelicht waarom de voortgang op zich laat wachten (personele veranderingen). Vanuit de Dorpsraad
is aangegeven dat er redenen kunnen zijn dat zaken op zich laten wachten, maar dat dit wel
gecommuniceerd moet worden. M.a.w. laten we eens werk gaan maken van de verbetering van de
communicatie naar de inwoners van Wagenberg. Toegezegd wordt dat er een brief gestuurd zal worden
naar alle inwoners van Wagenberg waarin de vertraging zal worden uitgelegd en waarin zal worden
aangegeven op welke termijn de bewoners voorgelicht zullen worden over beide plannen.
Bouwplannen voor Wagenberg zijn op de lange baan gezet. Daarnaast is aangegeven dat er voor de
ontwikkeling van Wagenberg een totaalplan en een dorpsvisie zal moeten komen.
•
Werkgroep infrastructuur heeft gesprek gehad met Melissa Simons, beleidsmedewerker
verkeerszaken gemeente Drimmelen, over situatie doorgaande route Brouwerijstraat-DorpsstraatWithuisstraat
•
Dorpsraad gaat een jaarplan ontwikkelen.
Besluitenlijst a.d.h.v. vergadering 6 mei 2009:
•
Er is een jaarplanning gemaakt. (deze jaarplanning in totaliteit plaatsen op site?)
•
Er is deelgenomen aan de dorpendag van de Wijde Biesbosch, op deze dag werd de tip
gegeven om een IDOP (integraal dorpenontwikkelingsplan) te maken. Hier wordt aan gewerkt.
•
Werkgroep infrastructuur gaat een advies brengen aan de gemeente over situatie doorgaande
route Wagenberg
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