GELDAUTOMAAT VERDWIJNT UIT STRAATBEELD
WAGENBERG.
9 mei 2012 was mevr. Maud Brouns (dir.voorzitter Rabobank), aanwezig tijdens de
vergadering van Stichting Dorpsraad Wagenberg. Diverse zaken werden toen
besproken. Zo ook de vraag of de geldautomaat op Wagenberg gehandhaafd zou blijven.
Zij deelde toen mee dat de geldautomaat in Wagenberg gehandhaafd zou blijven. Hoe
snel kan een standpunt veranderen.
Tijdens onze vergadering van 12 juni jl. was Mevr. Brouns opnieuw aanwezig. Vooraf had zij
telefonisch contact gehad met de voorzitter met de mededeling dat de Rabobank voornemens
was de geldautomaat te verwijderen. Op onze uitnodiging om daarover met ons van gedachte
te wisselen ging zij graag in. Toen zij afgelopen woensdag aanschoof bij onze vergadering,
was er niet meer van gedachten te wisselen. De Rabobank had inmiddels besloten de
geldautomaat aan het v.d. Elsenplein op te heffen. Als reden hiervoor werden aangedragen:
¾ De eisen van de overheid ten aanzien van geldautomaten zijn de laatste jaren steeds
zwaarder geworden. Om de geldautomaat aan te passen aan de huidige eisen vraagt
een behoorlijke investering.
¾ Omdat het aantal transacties steeds verder afneemt (met name in de avond en in het
weekend – volgens tellingen van de Rabobank) is het niet verantwoord deze
investeringen te doen.
¾ De klantenraad – waarin ook vertegenwoordigers uit Wagenberg zitting hebben – was
akkoord gegaan met dit besluit. Of de vertegenwoordigers uit Wagenberg voor of
tegen dit besluit stemden is ons niet bekend.
Het moge u duidelijk zijn, de geldautomaat verdwijnt. Om de inwoners van Wagenberg toch
in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van een geldautomaat, gaat de Rabobank bij
Bakkerij van Dongen/Troefmarkt een “instore” geldautomaat plaatsen. Daar kunnen we
voortaan gaan pinnen, wat inhoudt dat we dat alleen kan tijdens de openingsuren van de
winkel. Dus niet meer pinnen n 18.00 uur (op zaterdag na 16.00 uur) en op de zondag.
Wij als Dorpsraad zijn niet blij met de beslissing van de Rabobank en u als inwoners
waarschijnlijk ook niet.
Maar er kwam meer aan de orde tijdens deze vergadering.
Verkeersoverlast, Dorpssignaal en Lage Weg.
Zoals u reeds bij BNDe Stem hebt kunnen lezen is de gemeente voornemens de paaltjes onder
het viaduct terug te plaatsen. Hiervoor moet wel een nieuw besluit genomen worden en volgt
eerst nog een zienswijze procedure. Bij de behandeling van dit agendapunt werd ook aandacht
gevraagd voor de mogelijke toename van de verkeersintensiteit in met name de Withuisstraat.
Tevens heeft met in de Withuisstraat van weggebruikers die daar veel te hard rijden – ze
komen aan het eind van het dorp, dus het gas erop!
Ook uit de uitkomsten van “Dorpssignaal” kwam nogmaals naar voren dat er in de route
Brouwerijstraat – Dorpsstraat – Withuisstraat nog steeds veel te hard gereden wordt. De hele
route is 30 km zone. Velen zijn van mening dat het vooral de inwoners van ons dorp zelf zijn
die nog steeds te hard rijden (uit tellingen blijkt dat 60 tot 80% te zijn). We doen nogmaals
een beroep op alle inwoners om hun snelheid aan te passen en niet harder te rijden dan 30 km.
Tevens gaan we, in overleg met de politie, bekijken welke actie(s) we nog kunnen
ondernemen om iedereen aan te sporen zich aan de voorgeschreven snelheid te houden.

Ontmoet Wagenberg.
Een werkgroep binnen de Dorpsraad gaat een plan opstellen om de sociale cohesie zoals die
in Wagenberg beleefd wordt te behouden en te vergroten. Zij gaan bekijken of er een
steunpunt ingericht kan worden waar verschillende ondersteunende diensten samengebracht
kunnen worden. Dit alle moet dan verwezenlijkt worden met behulp van een groot aantal
vrijwilligers. Ook de ontwikkelingen op het gebied van de WMO, zoals de regering
voornemens is die uit te voeren, nopen ons als dorpsgemeenschap ertoe te zorgen, dat er in de
toekomst voldoende zorg geboden kan worden aan de ouderen, de zwakkeren en hen die het
voor kortere of langere tijd nodig hebben.
Meerjarenplanning.
Gezien de tijd werd besloten dit agendapunt te verschuiven naar de volgende vergadering.
Vergaderdata:
Dit was de laatste vergadering voor de vakantie. Na de vakantie pakken we draad weer op.
Bent u van plan een van onze vergadering te bezoek, dan kunt u deze dat alvast in uw agenda
noteren:
wo: 4 sept.
wo: 16 okt.
wo: 27 nov.
wo: 15 jan 2014
wo: 29 januari: jaarvergadering
wo: 26 febr.
wo: 16 april
wo: 11 juni
Mocht u, om een of andere reden in contact willen treden met Stichting Dorpsraad Wagenberg
stuur dan een mailtje naar: dorpsraad@wagenberg.eu
U kunt ons ook volgens via www.dorpsraad.wagenberg.eu of via website van de gemeente
Drimmelen.

Gelukkig hebben we de foto nog.

