STICHTING DORPSRAAD WAGENBERG.
De vakantie is weer voorbij. Tijd om de draad weer op te pakken. Zo ook voor Stichting
Dorpsraad Wagenberg die woensdag 10 september weer in vergadering bijeen geweest
is. Vooral veel lopende zaken kwamen aan de orde.
Afmeldingen.
Na de opening moesten we ons buigen over wat minder prettige zaken. Reeds voor de
vakantie hebben we gemeld dat Mevr. M. Dikmans de Dorpsraad vaarwel moest zeggen. Zij
is inmiddels lid van de gemeenteraad. Helaas hebben ook Mevr. D. van Etten – Marijnissen
(om voor haar moverende redenen) en de Hr. P. Raaijmakers (helaas wegens ziekte) hun
lidmaatschap opgezegd. Wij bedanken hen voor hun inzet gedurende al die jaren voor de
gemeenschap van Wagenberg.
Voorzitters overleg.
1 oktober a.s. is in Hooge Zwaluwe een voorlichtingsbijeenkomst over de veranderingen in de
zorg. Op 3 oktober is de eerste bijeenkomst in het kader van de vrijwilligersacademie. Deze
laatste bijeenkomst is bedoeld om vrijwilligers meer handvatten te kunnen geven.
Meet en Match.
Tijdens de 2e Meat en Match hebben wij ons plan “Ontmoet Wagenberg” nogmaals in de
schijnwerpers gezet. Een andere activiteit van ons de “Opa en oma-dag” die gehouden werd
op B.S. de Elsenhof krijgt navolging op diverse andere scholen. Nog een activiteit: de wandelen fietstochten zullen worden aangeboden aan het toeristisch platform zodat er meer
bekendheid aan gegeven zal gaan worden. Ook zijn ze opgenomen op de website van “Johan
en Caroline”.
Ontmoet Wagenberg.
Zoals inmiddels uit diverse publicaties is duidelijk geworden zijn we 16 september begonnen
met de eerste bijeenkomst dagbesteding. Bij het ter perse gaan van de wekelijkse uitgave van
dit blad waren nog geen uitkomsten m.b.t. deelname en beleving bekend. Wel willen we
nogmaals benadrukken dat vanaf deze 16 september de dagbestedingactiviteiten wekelijks op
dinsdag zullen plaatsvinden. De eerstvolgende is dus dinsdag 23 september, weer vanaf 09.30
uur. Als u wilt aanschuiven bij de lunch dan moet u dat van tevoren melden.
Bouwzaken.
De Gemeente Drimmelen zal op korte termijn en in samenspraak met Woningbouwstichting
Volkbelang de bouwplannen hoek Dorpsstraat/Kerkstraat presenteren.
Verkeerszaken.
- Ons bezwaar m.b.t. het verwijderen van verkeersborden bij de basisschool is afgewezen.
- Na evaluatie van het verkeersgedrag op de doorgaande route is het zeer waarschijnlijk dat
binnen niet al te lange tijd handhavend zal worden opgetreden. U bent gewaarschuwd.
- Onze voorzitter is onlangs aanwezig geweest bij een bijeenkomst met de leidinggevenden
van de politie West-Brabant/Zeeland. Hij heeft daar m.n. gepleit voor herwaardering van de
wijkagent: meer direct aanwezig op straat en contact met de bewoners en minder kantooruren
en inzet bij andere politietaken. Wij wachten een besluit hierover af.
Jeugddisco.
De plannen om te komen tot een “Jeugddisco” zijn zowel door de jeugd zelf als door ouders
goed ontvangen. De werkgroep wordt op korte termijn bijeengeroepen om e.e.a. verder uit te
werken. We hopen dat er op korte termijn gestart kan worden.
Tot slot: een dringende oproep:
Zoals u al heb kunnen lezen zijn drie leden gestopt met hun werk voor de Stichting Dorpsraad
Wagenberg. Dit houdt in dat wij naarstig op zoek moeten naar versterking. Voelt u zich
geroepen of lijkt het lidmaatschap van de Dorpsraad – om zo een bijdrage te leveren aan de

leefbaarheid in ons mooie dorp – iets voor u, schroom niet u aan te melden. De enige
voorwaarde is dat u op een of ander wijze verbonden bent aan een vereniging binnen
Wagenberg. Mocht u twijfelen, neem contact met ons op. U kunt met vragen of met uw
aanmelding terecht bij onze voorzitter: Kees van Gurp, email: cjavgurp@casema.nl of tel.:
076-5933477/06-51999268.
U kunt dit alles ook nalezen op onze website: dorpsraad.wagenberg.eu of op de gemeentelijke
website onder de button:”Ik wil informatie over de dorpen”.

