VERSLAG STICHTING DORPSRAAD WAGENBERG.
Woensdag 5 september jl is de Stichting Dorpsraad Wagenberg na de vakantieperiode
weer voor het eerst bijeen geweest. Zo,n eerste vergadering na een wat langere periode
van stilte is altijd weer het oppakken van een aantal zaken. Dat was ook nu het geval.
Beleidsplan duurzaamheid.
De gemeente Drimmelen is al een aantal maanden bezig met het opstellen van een beleidsplan
Duurzaamheid 2013 – 2017. Omdat er voor de afdelingen Dorpsgericht Werken ook een
aantal taken in het verschiet liggen, participeren wij als Dorpsraad hier ook in. Van belang
voor ons – en voor u als inwoners van ons dorp – is vooral het hoofdstuk “Sociaal
Domein/Leefbaarheid” van belang. Het gaat hier er hier om dat buurtbewoners mede bepalen
hoe hun wijk er uit moet zien en hoe zij kunnen bijdragen aan het beheer. Wij als Stichting
Dorpsraad Wagenberg zijn al druk bezig om dit hoofdstuk – gecombineerd met de op handen
zijnde veranderingen in de wet WMO - voor Wagenberg uit te werken in een werkdocument
dat als titel heeft gekregen: “Ontmoet Wagenberg”. Wij houden u van de ontwikkelingen op
de hoogte en streven erna onze ideeën tijdens de komende jaarvergadering geheel of
gedeeltelijk te kunnen presenteren.
Verkeer.
Een agendapunt dat met enige regelmaat op de agenda terugkomt. Deze keer opnieuw
aandacht voor twee zaken die al langer onze aandacht vragen:
- De Lageweg:
T.a.v. de Lageweg heeft het college besloten dat deze ter hoogte van het viaduct onder de A59
fysiek wordt afgesloten voor voertuigen op meer dan twee wielen door het plaatsen van
paaltjes in het wegdek. Een bedrijf dat hierdoor getroffen wordt krijgt de beschikking over
een sleutel. Tevens zullen de borden, die betrekking hebben op het gesloten verklaren van de
weg voor voertuigen op meer dan twee wielen verwijderd worden.
- De doorgaande route:
Wij, als Stichting Dorpsraad Wagenberg, zijn van mening dat, ondanks de genomen
maatregelen, er op de doorgaande route (Brouwerijstraat – Dorpsstraat – Withuisstraat), waar
een maximum snelheid van 30 km geldt, nog steeds te hard gereden wordt. Tevens zijn wij
van mening dat er nogal wat inwoners van ons eigen dorp met enige regelmaat zich niet aan
de toegestane snelheid houden. Wij doen nogmaals een beroep op u om u aan de toegestane
snelheid te houden. Dit ter vergroting van de veiligheid voor m.n. onze kinderen en overige
weggebruikers. Het zal uw kind of kleinkind maar wezen dat, als gevolg van een te hoge
snelheid, slachtoffer wordt van een verkeersongeval. Beste inwoners van Wagenberg, neem
uw verantwoordelijkheid, geef het goede voorbeeld en houdt uw snelheid in de gaten.
- Op korte termijn wordt gestart met de bestrating van de Scheermakershof en herbestrating
van de Postweg. Wij zullen bij de gemeente speciaal aandacht vragen voor de situatie rond de
aansluiting Postweg – Dorpsstraat ter hoogte van van Alphen en Roest. Tevens zullen we in
overleg gaan met de gemeente t.a.v. de Wagenstraat met betrekking tot dat gedeelte dat niet
gerenoveerd is.
- Veilig Honk.
Om, vooral voor de schoolgaande jeugd de veiligheid op de diverse schoolroutes te vergroten,
worden momenteel contacten gelegd met bewoners langs de schoolroutes waar de
schoolgaande jeugd een beroep kan doen als zij pech hebben onderweg of zich op een of
andere wijze bedreigd voelen. Het betreft de schoolroutes naar Breda en Made.

Pinautomaat.
Inmiddels is in de Troefmarkt door de Rabobank een pinautomaat geplaatst. Deze gaat de
automaat aan het v.d. Elsenplein vervangen. Tot 1 oktober a.s. kunt u nog aan het v.d.
Elsenplein terecht, daarna niet meer.
Spreekuur wijkverpleging en ouderenadviseur.
Elke woensdagochtend zal van 10.30 – 11.30, tijdens de koffie-inloop in Plexat, de
wijkverpleegster en de ouderenadviseur aanschuiven. U kunt dan van hun aanwezigheid
gebruik maken om met hen in gesprek te gaan. Uiteraard niet aan de koffietafel, maar in een
spreekkamer.
Veiligheid.
De week van 7 tot 12 oktober is de week van de veiligheid. Ook de gemeente Drimmelen
besteed hier de nodige aandacht aan middels diverse activiteiten. De week wordt op zaterdag
12 oktober afgesloten met een Veiligheidsmarkt in en rond het gemeentehuis te Made. Zowel
de Dorpsraad als de Vliegende Brigade werken daar aan mee. Deze veiligheidsmarkt is van
13.00 – 16.30 uur.
Wij hopen u hiermee weer op de hoogte te hebben gebracht van een aantal zaken die
momenteel onze aandacht vragen. Mocht u een van onze vergaderingen, die altijd openbaar
zijn, willen bijwonen dan bent u van harte welkom. Onze volgende vergadering is woensdag
16 oktober a.s. om 20.00 uur in Plexat. Alle data zijn terug te vinden op onze website
www.dorpsraad.wagenberg.eu.
U kunt met uw vragen en/of opmerkingen altijd bij ons terecht de email:
dorpsraad@wagenberg.eu of cjavgurp@casema.nl.

