STICHTING DORPSRAAD WAGENBERG
Woensdag 26 februari is Stichting Dorpsraad Wagenberg weer in vergadering bijeen
geweest. De aanwezigheid van de buurtsportcoach en vertegenwoordigers van
Polderevents vulden een groot deel van de agenda.
Mededelingen:
Belangrijkste mededeling betrof de voortgang m.b.t. het plaatsen van verkeershindernissen ter
hoogte van het viaduct aan de Lage Weg. Aangezien er alsnog een bewaar is ingediend door
een plaatselijke ondernemer, loopt de plaatsing van de paaltjes opnieuw vertraging op.
Mogelijk dat de gang naar de rechter volgt.
Buurtsportcoach:
Het ging hier om een eerste kennismaking met buurtsportcoach Mark Mosch. Hij is een van
de twee buurtsportcoaches. Mark is er speciaal voor de ouderen en voor de mensen met een
beperking. Zijn collega richt zich vooral op de jongeren tot 12 jaar. Zowel de Dorpsraad als
elke vereniging binnen de gemeente Drimmelen kan een beroep op hen doen voor advies,
ondersteuning en bemiddeling. In het kader van “Ontmoet Wagenberg” zullen we in de
toekomst zeker gebruik maken van hun deskundigheid.
Polderevents:
Ook hier betrof het een eerste kennismaking. Polderevents organiseert tal van activiteiten voor
m.n. bedrijven, stichtingen, scholen e.d. In het kader van “Ontmoet Wagenberg” organiseren
zij in elk geval twee keer per jaar een dag lang activiteiten voor jeugd in de vorm van
Zomerspelen en Winterspelen. Daarnaast zijn zij voornemens, eventueel samen met de
Dorpsraad, de “Oude Weide Loop” nieuw leven in te blazen. Daarvoor komen ze graag in
contact met oud organisatoren.
Terugblik op de jaarvergadering:
Met veel plezier kunnen we terugkijken op een druk bezochte jaarvergadering. In het verslag
van deze vergadering hebt u meer kunnen lezen over o.a. de inbreng van de aanwezigen en de
ideeën die ingebracht zijn. Tijdens deze vergaderingen zijn een aantal besluiten genomen
t.a.v. het opstarten van een aantal activiteiten in het kader van “Ontmoet Wagenberg”. Zo start
de tweede woensdag van april het inloopspreekuur (later hierover meer in dit blad),
Wagenberg wordt toeristisch op de kaart gezet (wandel- en fietsroutes zijn klaar). Er zal met
spoed onderzocht worden of er opnieuw discoavonden voor de jeugd georganiseerd kunnen
gaan worden. Er komt, dank zij de beheerder een terras in de tuin van Plexat en we gaan op
korte termijn opnieuw met de wethouder aan tafel om te bepreken hoe we het gebouw meer
uitstraling kunnen geven. Natuurlijk proberen we altijd aan te sluiten op reeds lopende
activiteiten. Zo wordt er wekelijks door een groep enthousiaste mensen jeu de boule gespeeld.
Deze groep kan best uitbreiding gebruiken. Hebt u interesse, kom op maandag- of
woensdagmiddag eens een kijkje nemen. Misschien is het ook wat voor u!!
Daarnaast zijn er de afgelopen weken door politieke vertegenwoordigers een aantal uitspraken
gedaan over onderwerpen in Wagenberg waar de dorpsraad ook al actief mee aan de slag is,
zoals Plexat, de Lage Weg en Ontmoet Wagenberg. Wij zullen na de verkiezingen peilen of
de beloften ook gestalte gaan krijgen.
Rondvraag:
Hier kwamen o.a. het speeltuintje aan de Vogelstraat en de skatebaan aan de orde. Er is
inmiddels een gesprek geweest met de gemeente, afgevaardigden van buurtvereniging ’t
Centrum en de Dorpsraad. Conclusie was dat het speeltuintje aan de Vogelstraat behouden
moet blijven en tevens wordt geprobeerd een skatebaan te verwezenlijken, mits de
financiering rond komt.

Verder niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering gesloten.
Wilt u in contact met ons komen, maak dan gebruik van de email dorpsraad@wagenberg.eu,
spreek een van de leden van de Dorpsraad aan of bezoek onze vergadering. De volgende
vergadering is 16 april om 20.00 uur in Plexat. Deze en vorige verslagen kunt u altijd nalezen
op onze website http://dorpsraad.wagenberg.eu of op de website van de gemeente bij
Dorpsgericht Werken.

