STICHTING DORPSRAAD WAGENBERG
Woensdag 17 april heeft Stichting Dorpsraad Wagenberg weer vergaderd. Het was weer
een interessante bijeenkomst waarin een aantal actuele zaken werden besproken.
Ingekomen stukken:
Opmerkelijk was opnieuw het groot aantal ingekomen stukken met nogal wat uitnodigingen
voor bijeenkomsten van verschillende aard. Afgevaardigden van de Dorpsraad hebben de
afgelopen periode dan ook aan diverse bijeenkomsten deelgenomen. Tijvan verschillende
bijeenkomsten verslag gedaan.
Notulen vergadering 27 februari 2013.
Woningbouw in ons dorp was vandaag geen agendapunt, maar wij willen toch nog even
verwijzen naar het artikel dat onlangs in BN/De Stem is gepubliceerd en waarin de
verschillende bouwlocaties vermeld stonden. Inmiddels heeft zich nog een particulier gemeld
met een bouwlocatie. Wij hebben het advies gegeven contact op te nemen met betreffende
wedhouder.
Reactie op hoorzitting Lage Weg.
Inmiddels is er een reactie gekomen n.a.v. de hoorzitting die 19 februari jl heeft
plaatsgevonden. De commissie van bezwaar heeft ons bezwaarschrift gegrond verklaard en de
gemeente het advies gegeven om de situatie in de Lage Weg nogmaals te bestuderen. De
commissie is van mening dat het weren het autoverkeerd in de Lage Weg de veiligheid en het
veiligheidsgevoel van de overige weggebruikers (lees fietser) te goede zal komen. Een
mogelijke oplossing in deze is het terugplaatsen van de knip (“paaltjes”). Het woord is nu
weer aan de gemeente.
Straatmeubilair.
Tijdens de bijeenkomst over het straatmeubilair werd duidelijk dat de gemeente twee zaken
wil realiseren: het overbodige staatmeubilair verwijderen en het meubilair dat blijft eenzelfde
herkenbaarheid te geven. Onze vertegenwoordigers hebben er voor gepleit om m.n. het bankje
bij de Leeuw te laten staan en rondom de Put enkele banken meer te plaatsen. Over deze
zaken zal contact gehouden worden met onze vertegenwoordigers.
Het verwijderen van overbodige verkeersborden zal door de buitendienst in hun
werkzaamheden worden meegenomen. T.a.v. het verwijderen van de bordjes in de
Gomarusstraat die inrijden van beide zijden voor fietsers toestaan en die verwijderd zijn
zullen wij contact opnemen met de gemeente.
Voorzittersoverleg.
7 maart jl. heeft het eerste voorzittersoverleg plaatsgevonden. Ook onze voorzitter was daarbij
aanwezig. Het was vooral een eerste kennismaking en oriëntering op alle zaken waarmee in
de verschillende kernen aan Dorpsgericht werken inhoud wordt gegeven, hoe de groepen
georganiseerd zijn, met welke zaken men zich bezighoudt, aan wat voor vormen van
ondersteuning er behoefte is en wat in de toekomst zoal gezamenlijk opgezet kan worden.
Duidelijk is geworden dat er dit jaar in elk geval weer een schouw komt.
Leefbaarheid@Brabant en bijeenkomst te Hoogeloon.
Bij deze bijeenkomst stond de leefbaarheid in kleine kernen centraal. Duidelijk werd dat er
heel veel kernen ter grootte van Wagenberg zijn waar op een of andere wijze Dorpsgericht
werken gestalte heeft gekregen en ook zijn vruchten afwerpt. Wij hebben daar diverse nieuwe
ideeën opgedaan, waarvan wij voor de toekomst dankbaar gebruik zullen maken.
Meerjarenplanning.
Bovengenoemde bijeenkomsten hebben er o.a. toe geleid dat we een meerjarenplanning tot
2020 opgesteld hebben. Uitgangspunten deze meerjarenplanning waren het rap[port “Vitaal

Wagenberg”, de uitkomsten van de jaarvergadering en een aantal ideeën die er bij de leden
van de Dorpsraad nog leven.
Naast onze eigen jaarplanning hebben we ook de planning van de wethouder over dezelfde
periode ontvangen. De komende weken zullen we deze planningen naast elkaar leggen zodat
deze zo goed mogelijk met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht en deze ook
met de portefeuillehoudende wethouder bespreken.
Nieuw lid voor de Stichting Dorpsraad Wagenberg.
De Dorpsraad werd aan het eind van de vergadering uitgebreid met een nieuw lid. Wij zijn
enorm blij dat Marjolein Dikmans zich bij ons aansluit. Marjolein wordt daarmee ons jongste
lid en zal een prima representante zijn van de jeugd van Wagenberg. Gezien de opleiding die
ze nu nog volgt zal de Dorpsraad zeker van haar kennis gebruik kunnen maken.
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 12 juni 2013, begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Plexat.

