St. Dorpsraad Wagenberg.

VERGADERING 8 MAART 2017.
Het werd een levendige vergadering afgelopen woensdag 8 maart. Zo waren er
vertegenwoordigers vanuit de Akkerstraat en de Vogelstraat. Gedurende de vergadering
bleek dat het goed was, dat ze er waren. N.a.v. de jaarvergadering moest er immers nog
teruggekomen worden op de ontsluiting van Wagenberg-Oost en Hooge-Zwaluwe.
Deze onderwerpen waren de belangrijkste bespreekpunten. Toch stonden er ook nog enkele
anders zaken op de agenda.
Uit de mededelingen:
De speeldata voor de Koerskaart is verlengd tot 1 mei. Daarna worden de uitkomsten
geëvalueerd en gepresenteerd.
I.v.m. een nieuwe opzet van het inzamelen van afval heeft de raad bepaald dat er een proef
genomen moet worden met: restafval 1 x per 4 wk (tegen een hoger tarief), GFT 1 x per 2 wk
en PMD ook 1 x per 2 wk. (beide tegen nul tarief) en papier 1 x per maand los.
Ontsluiting Wagenberg-Oost:
Tijdens een levendige discussie werd duidelijk dat de inwoners van de Akkerstraat moeite
hebben met de ontsluiting zoals deze momenteel wordt voorgesteld. Maar uit de discussie
bleek ook dat het hier voorlopige plannen betreft en dat er nog geen definitief voorstel ligt,
dus zeker nog geen besluit. We hebben met elkaar afgesproken dat we gezamenlijk (bewoners
en Dorpsraad) zullen op trekken in het overleg met de gemeente dar ongetwijfeld zal gaan
plaatsvinden.
Ontsluiting Hooge Zwaluwe:
De plannen hierover zijn inmiddels een stapje verder. Donderdag 16 maart zal het plan voor
ontsluiting van Hooge Zwaluwe aan de raad worden toegelicht. Een 4-armige rotonde met
een aftakking naar de Vogelstraat is in de plannen op genomen. Wij en vertegenwoordigers
uit de Vogelstraat zullen naar de raad – zoals we al eerder hebben aangegeven – duidelijk
aangeven dat de Vogelstraat niet geschikt is om meer verkeer te verwerken dan nu het geval is
(en dat is soms al te veel). Er zullen daartoe dus belemmerende maatregelen genomen moeten
worden.
Meer concreet kunnen we momenteel niet zijn maar over beide, ingrijpende ontwikkelingen,
zullen wij u op de hoogte blijven houden.
Verkeer Brouwerijstraat:
Het verkeer in de Brouwerijstraat blijft een steeds terugkerend item. Vertegenwoordigers uit
deze straat gaven opnieuw aan dat er nog steeds veel vrachtverkeer door hun straat komt en
dat er nog steeds veel te hard wordt gereden. We doen nogmaals een beroep op de inwoners
van Wagenberg: denk aan uw mede dorpsgenoten en pas uw snelheid aan (30 km zone!!!).
Verder gaan we in overleg met de gemeente welke gepaste maatregelen er nog genomen
kunnen worden. Handhaving staat daarbij hoog op de prioriteitenlijst.
v.d. Elsenplein:
Wanneer starten we? Hoveniersbedrijf Braat heeft de opdracht gekregen om het plein te gaan
herinrichten. Zij starten op 20 maart 2017. Vanaf 13 maart worden de grote bomen
verwijderd. Tijdens de bewonersavond is ook de standplaats van de frituur besproken. Enkele
bewoners zouden graag een andere locatie zien voor de frietkraam. Over dit verzoek is
ambtelijk overleg geweest. Naar aanleiding van het verzoek van de bewoners is in overleg
met de ondernemer besloten de standplaats wel een stukje op te schuiven naar het midden van
het plein.
Onze volgende vergadering is woensdag 19 april, uiteraard in Plexat en we beginnen om
20.00 uur.

