STICHTING DORPSRAAD WAGENBERG VERGADERDE.
Woensdag 25 maart jl is de Stichting Dorpsraad Wagenberg weer in vergadering bijeen
geweest. Speciale gasten tijdens deze vergadering waren Wethouder J. van Meggelen en de
directeur van Woningbouwstichting Volksbelang De Hr. E. v.d. Einden.
De komst van beide heren was niet verrassend. In een eerste kennismaking met een kleine
afvaardiging van de dorpsraad was hiertoe al overeengekomen. De “radiostilte” rondom de
bouwplannen in de Postweg en ontwikkelingen rondom het “Centrumplan” lagen hieraan ten
grondslag. Immers, in mei 2008 had een bijeenkomst in de parochiekerk plaats. Aan het eind
van die bijeenkomst werd beloofd om in september/oktober met een aantal uitgewerkt ideeën
terug te komen naar de bevolking. Wij weten allemaal dat daar niets van terecht is gekomen.
Daarover en ook over de voortgang Postweg wilden wij graag geïnformeerd worden. Dat is
ook gebeurd. We hebben daarover met beide heren uitgebreid gediscussieerd. Het voert te ver
om deze discussie hier in zijn geheel te verwoorden.
Conclusie van het gesprek was, dat alle inwoners van Wagenberg, voor, doch uiterlijk 1 mei
a.s. namens de Gemeente en Woningbouwstichting Volksbelang een schrijven ontvangen
waarin beide partijen uitleggen waarom we een klein jaar niets vernomen hebben en op welke
termijn (en duidelijk is afgesproken dat we hier spreken over de korte termijn – net voor of
net na de zomervakantie) de voorlopige plannen met betrekking tot het “Centrumplan” aan de
inwoners van Wagenberg gepresenteerd zullen worden. Ook de plannen aan de Postweg
zullen in dit schrijven worden mee genomen. Slotconclusie onzerzijds was in elk geval
positief.
Hoewel dit onderwerp voor een groot deel de vergadering vulde zijn er kort nog een aantal
andere zaken aan de orde geweest. De gemeente is voornemens verkeersremmende
maatregels te gaan nemen op de doorgaande route (Brouwerijstraat – Dorpsstraat –
Withuisstraat). De Dorpsraad is gevraagd hier over mee te denken en te praten. Als Dorpsraad
hebben we vervolgens alle bewoners aan de doorgaande route in een schrijven van dit
voornemen op de hoogte gebracht en hen gevraagd om hun ideeën op papier te zetten en deze
bij ons in te leveren. Hier is op grote schaal gebruik van gemaakt. Inmiddels hebben wij alle
ideeën geïnventariseerd. Met de door de bewoners aangedragen ideeën gaan wij in overleg
met de ambtenaar verkeerszaken. Deze zal e.e.a. verwerken in een ontwerpplan, waarin
rekening gehouden zal worden met o.a. wettelijke mogelijk- en onmogelijkheden. Zodra dit
klaar is zal dat plan tijdens een infoavond voorgelegd worden aan de inwoners van
Wagenberg en kan er gereageerd worden.
Met betrekking tot de infrastructuur nog het volgende: Op korte termijn wordt een start
gemaakt met een gehele of gedeeltelijke herstrating van de Nieuwstraat, de Hoevenseweg en
de Withuisstraat. De Withuisstraat zal dientengevolge enkele weken worden afgesloten (o.a.
in verband met de verlegging en vergroting van de overstort). Zowel met de hulpdiensten als
met het openbaar vervoer zijn afspraken gemaakt over bereikbaarheid van het centrum van

ons dorp en een omleidingroute. Zo zal het openbaar vervoer toch door het dorp blijven rijden
en wordt de Kerkstraat als omleidingroute gebruikt.
Alle bewoners van genoemde straten worden (of zijn inmiddels al) via een schrijven door de
gemeente op de hoogte gesteld.
U ziet, er gebeurt van alles in ons dorp. Wij als Dorpsraad zullen er kort op blijven zitten.
Wilt u meer informatie kijk dan op onze website www.dorpsraad.wagenberg.eu of neem
contact op met een van de leden van de Dorpsraad

