STICHTING DORPSRAAD WAGENBERG
Woensdag 27 februari was Stichting Dorpsraad Wagenberg in vergadering bijeen. Het
was de eerste vergadering na de goed bezochte jaarvergadering en dus waren er weer
verschillende interessante onderwerpen te bespreken.
Ingekomen stukken:
Opmerkelijk was het groot aantal ingekomen stukken met nogal wat uitnodigingen voor
bijeenkomsten van verschillende aard. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat afgevaardigden van de
Dorpsraad zullen deelnemen aan de miniconferentie van SWO, de bijeenkomst
buurtsportcoach, voorzittersbijeenkomst Dorpsgericht werken, de Dorpsquiz, de Fietsersbond
afd. Drimmelen. Tevens zullen vertegenwoordigers de bijeenkomst van de Vijf Heiligen
Parochie op 14 maart bijwonen.
Hoorzitting Lage Weg.
Al eerder hebben wij u bericht m.b.t. de Lage Weg. Op de vraag vanuit de Dorpsraad om
maatregelen te nemen om de veiligheid in de Lage Weg hebben we steeds nul op het rekest
gekregen. Derhalve Hebben we als Dorpsraad daartegen bezwaar aangetekend. 19 februari jl
diende de hoorzitting en hebben wij voor de bezwaarcommissie nogmaals onze zorgen m.b.t.
de veiligheid in de Lage Weg, alsmede onze ideeën met betrekken tot mogelijk te nemen
maatregelen uiteengezet. Intussen wachten wij het advies dat deze commissie zal uitbrengen
af. Zodra dit bekend is kunt u dit teruglezen op de gemeentesite (www.drimmelen.nl –
dorpsgericht werken en bewonersgroepen – Dorpsraad Wagenberg)
Bouwlocaties.
Inmiddels hebben de plaatselijke initiatiefnemers een eerste gespreksronde m.b.t. hun
bouwplannen met de wethouder en zijn ambtenaren besproken.
Cursus oppas opa’s en oma’s.
Er heeft overleg plaatsgevonden met de GGD met betrekking tot dit onderwerp. In
samenspraak met de GGD zal bekeken worden of en zo ja hoe er aan dit onderwerp aandacht
besteed kan worden.
Uitkomsten Jaarvergadering.
Zoals in het verslag van de jaarvergadering is vermeld zijn er op de stellingen die toen
besproken zijn nogal wat reacties gekomen. Deze reacties hebben we samengevat en
gebundeld. Uit deze samenvatting blijkt dat er weer heel wat onderwerpen aangedragen zijn
om mee aan de slag te kunnen gaan. De volgende vergadering (woensdag 17 april) zullen we
vaststellen met welke onderwerpen we wel en met welke we niet aan de slag (kunnen) gaan
en waar de prioriteiten liggen. We nemen er alvast een onderwerp uit:
Hangjongeren.
Zowel uit de uitkomsten van de jaarvergadering als uit vragen naar de Dorpsraad wordt met
Enige regelmaat gesproken over hangjongeren en wat daar zoal mis mee zou zijn. Als wij dit
bespreken met de wijkagent en/of de straathoekwerker komt steeds naar voren dat dit
misschien we zo is, maar dat dit niet bij politie of jongerenwerker bekend is. Dat heeft er mee
te maken dat er door ons als dorpsbewoners klaarblijkelijk wel over gesproken wordt, maar
dat er niets gemeld wordt over eventuele overlast, gevoel van onveiligheid, vandalisme,
handel in drugs, of andere zaken die hiermee te maken kunnen hebben bij de politie of het
algemeen meldpunt “gemeld” worden. Het gaat er om dat u dan aangeeft wat er precies
gebeurt, op welk(e) tijdstip(pen), waar en of je eventueel betrokken personen kent. Zolang
dergelijke meldingen niet binnenkomen wordt het voor politie en straathoekwerker erg
moeilijk, zo niet onmogelijk hierop actie te ondernemen. Dat kan telefonisch via nummer
140162 (meldpunt gemeente) of 0900-8844.

Verder niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.
Wilt u onze vergaderingen bijwonen? Dat kan en mag altijd. Onze volgende vergadering is
woensdag 27 april, begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Plexat.

