1e LUSTRUM STICHTING DORPSRAAD
WAGENBERG
Woensdag 29 januari wordt de vijfde jaarvergadering (ons eerste lustrum dus)van
Stichting Dorpsraad Wagenberg gehouden. Voorafgaande aan deze jaarvergadering
was er nog een vergadering van de Dorpsraad op woensdag 15 januari jl.
Deze vergadering stond vooral in het teken van de komende jaarvergadering. Het programma
moest worden voorbereid. Dat betekent dat de meeste zaken die aan de orde kwamen op de
agenda van de jaarvergadering staan.
Ontmoet Wagenberg:
Dit is een van de belangrijkste agendapunten voor 29 januari. Elders in dit blad wordt,
middels een interview met de wethouders van Oosterhout en Stoop en enkele leden van de
Dorpsraad, een vooruitblik gegeven op dit onderwerp. Wij hopen dat vele, mede naar
aanleiding van dit interview, voldoende geprikkeld worden om de vergadering bij te wonen.
Stand van zaken bouwprojecten:
We zijn nog druk in de weer om voor 29 januari de nodige informatie te verzamelen m.b.t. de
stand van zaken rondom de diverse bouwplannen. Wij zullen u er deze avond verder over
informeren en bijpraten.
Lage weg:
Omdat er nog een bezwaarschrift is ingediend tegen het plaatsen van “paaltjes” in de Lage
Weg, laat dit langer op zich wachten dan voorzien. De verwachting is dat eind februari e.e.a.
zal zijn afgerond.
Bomen in de Dorpsstraat:
Zoals eerder vermeld is de gemeente voornemen om in de Dorpsstraat – tussen kruising met
Kerkstraat/Postweg en Vogelstraat/Gomarusstraat – eens goed naar de bomen te kijken en
maatregelen nemen tegen de overlast. De Dorpsraad vindt dat alle betrokken bewoners hier
hun zegje in moeten kunnen doe en houdt daarvoor nu een mini-enquête.
Jaarvergadering:
Omdat de meeste zaken die tijdens de a.s. jaarvergadering aan de orde komen, houden we het
deze keer kort.
De uitnodiging voor de jaarvergadering is inmiddels in de bus gevallen en wij hopen dan ook
dat wij woensdag 29 januari veel inwoners van ons mooie dorp mogen begroeten, zodat ook u
uw mening over de verschillende onderwerpen kunt ventileren.
Dus graag tot ziens op woensdag 29 januari 2014 om 20.00 uur in Plexat.

