STICHTING DORPSRAAD WAGENBERG:
“ONTMOET WAGENBERG” krijgt vorm.
Woensdag 27 november was Stichting Dorpsraad Wagenberg weer in vergadering
bijeen. Op de agenda stonden weer een aantal interessante zaken, maar ons ideeën m.b.t.
“Ontmoet Wagenberg”vormde toch de hoofdmoot.
Mededelingen:
- Dit agendapunt gaf aanleiding om nog even terug te blikken op de activiteit “Meet and
Match” die onlangs door de gemeente werd georganiseerd. Wij waren daar ook aanwezig en
hebben er onze ideeën rondom “Ontmoet Wagenberg” kenbaar gemaakt. Deze bijeenkomst
werd door velen bijgewoond en veel instellingen en groeperingen waren aanwezig. Dit
initiatief krijgt nog een vervolg. In februari zal een bus met als thema “krachttoer” onze
gemeente bezoeken. Tevens heeft Meet and Match een aantal nieuwe burgerinitiatieven
opgeleverd.
- B.S. de Elsenhof is, in samenwerking met de GGD en de Dorpsraad, voornemens om 3 april
een dag(deel) te organiseren voor de opa’s en oma’s van de leerlingen. U wordt via de
basisschool op de hoogte gebracht.
Ingekomen:
De gemeente is voornemens, in overleg met betrokken bewoners, het bomenbestand in de
Dorpsstraat tussen de kruising met de Kerkstraat en de Vogelstraat aan te pakken. De
gemeente stelt een conceptplan op wat met de bewoners besproken zal worden. E.e.a. kan
alleen zijn beslag krijgen als bewoners bereid zijn in het onderhoud te participeren. De
Dorpsraad staat in elk geval achter deze plannen.
Verkeer:
- De aansluiting van de Postweg op de Dorpsstraat zal extra aandacht krijgen. Komende vanaf
de Brouwerijstraat – Dorpsstraat is onduidelijk dat er van rechts een zijstraat (Postweg) op de
Dorpsstraat uitkomt. Dit vraagt extra aandacht. De Dorpsraad heeft hier op zeer korte termijn
overleg over met de gemeente.
- Wij zullen, na overleg met de gemeente, op de doorgaande route extra borden plaatsen om
duidelijk te maken dat er op de doorgaande route een snelheidslimiet van kracht is van 30 km.
Ontmoet Wagenberg:
Zoals eerder gemeld is “Ontmoet Wagenberg” een ambitieus plan van Stichting Dorpsraad
Wagenberg om de sociale leefbaarheid in ons dorp te behouden, te vergroten en er zo veel
mogelijk dorpsgenoten bij te betrekken. De afgelopen weken hebben we hierover gesprekken
gevoerd met de beheerder van Plexat, de gemeente in de persoon van de wethouders de Hr.
Stoop en de Hr. van Oosterhout, de vrijwilligersgroep van de Stichting Welzijn en
Ondersteuning Ouderen, beheerders van het Thomashuis en SWO. We hebben deze
gesprekken gevoerd om inzicht te krijgen of er voldoende draagvlak bestaat voor onze
plannen. Alle gesprekken zijn zeer positief verlopen en ondersteunen ons in onze initiatieven.
Wij gaan de komende weken meerder bewoners benaderen om hun medewerking te vragen bij
de verdere uitwerking en het geheel tot een succes te maken.
Het voert hier te ver om het geheel plan in dit verslag op te nemen, daarom kunt u vanaf nu
kennis nemen van ons plan “Ontmoet Wagenberg” op onze website
www.dorpsraadwagenberg.eu of op de website van de gemeente www.gemeentedrimmelen.nl
onder de button dorpen/wagenberg. Mocht u naar aanleiding van dit plan uw medewerking
aan de uitvoering willen verlenen, neem dan contact met ons op of bezoek onze reguliere
vergadering of de commissievergadering op woensdag 11 december a.s. om 20.00 uur in
Plexat.

Rondvraag:
Hier werd nog even teruggekomen op de onlangs gehouden Schouw. Thebe heeft op ons
verzoek extra verlichting aangebracht aan het pad tussen de voormalige pastorie en het Thebegebouw. Alle woningen van Onder de Toren worden voorzien van een intercom-videofoon,
zodat de bewoners kunnen zien wie er bij hen aanbelt. Ook zal de verlichting op het pleintje
verbeterd worden.

