Stand van zaken W100
Algemeen
Met alle contactpersonen is na de W100 telefonisch contact opgenomen. Allereerst is
gevraagd hoe men de W100 in zijn algemeenheid heeft ervaren. Naar de uitkomsten
hiervan wordt verwezen naar de evaluatie van de W100 die als concept-brief aan de
gemeenteraad is bijgevoegd. Vervolgens is op de inhoud ingegaan en bezien in hoeverre
men iets wilde en kon betekenen in het verdere vervolg en of er ideeën waren ten
aanzien van dat vervolg. Een aantal mensen gaf aan het leuk gevonden hebben mee te
denken, maar wilde of kon niet verder meedoen. Meestal was gebrek aan tijd daarvoor
de reden. Met de contactpersonen die wel verder wilde met het idee zijn concrete
vervolgafspraken gemaakt. Hieronder wordt per idee aangegeven wat afgesproken is/hoe
verder is gegaan:

Project 1:
Titel: Ontmoediging doorgaand verkeer
Doel: - Veiligheid
- Duurzaamheid
- Leefbaarheid

Wat moet er gebeuren?:
- Uitvoering Westparallel
- Weren doorgaand vrachtverkeer
- Afspraak met scholen over parkeren van auto’s van ouders bij
wegbrengen kinderen

Wie of wat heb je daarvoor nodig?:
- Buurtvervoer (elektrisch)
- Betrokkenheid burgers tijdens/vóór dit plan
- Betrokken instanties
- N69 ondertunnelen

Wat is tot op heden gedaan?:
-

Gesproken met contactpersonen
Hoewel contactpersonen zelf niet verder wilde met uitvoering, willen bij
dit dossier betrokken managers inwoners uit deze groep en groep 2
benaderen om vanaf een heel vroeg stadium (nu) betrokken te worden
in de planvorming rondom de N69. Zij zijn bezig deze burgerparticipatie
vorm te geven.
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Project 2:
Titel: Doorgaand Verkeer NEE! (Geef ons dorp terug)
Doel: Versterken leefbaarheid voor wat betreft verkeer en milieu in de kernen Aalst en
Waalre

Wat moet er gebeuren?:
- Geen vrachtverkeer-maatregelen
- Alleen bestemmingsverkeer
- Stoplicht aanpassen
- Herinrichting weg en omgeving
- Voorbeeld: Son en Breugel (meer voorrang voetgangers en fietsers

Wie of wat heb je daarvoor nodig?:
- Gemeente
- Provincie
- Ondernemers / winkeliers / aanwonenden
- Veel geld (subsidies)
- Valkenswaard

Wat is tot op heden gedaan?:
-

Gesproken met contactpersonen.
Hoewel contactpersonen zelf niet verder wilde met uitvoering, willen de
bij dit dossier betrokken managers inwoners uit deze groep 1 en groep
2 benaderen om vanaf een heel vroeg stadium (nu) betrokken te
worden in de planvorming rondom de N69. Dit is nieuw. Voorheen
werden inwoners pas in een later stadium betrokken. Op dit moment
wordt nagedacht hoe deze burgerparticipatie vorm te geven.
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Project 3:
Titel: Ontmoeten voor jong en oud
Doel: Creëren en behouden van ontmoetingsplekken dichtbij

Wat moet er gebeuren?:
- Initiatieven
- Drempels verlagen
- Bekendheid van initiatieven
- Buurthuizen behouden: plek voor initiatief
- Bekendheid waar naar toe voor initiatieven

Wie of wat heb je daarvoor nodig?:
- Eén neutraal aanspreekpunt binnen gemeente waar je met je initiatief
heen kunt voor hulp
- Financiële en materiele ondersteuning
- Communicatie: Aalst-Waalre journaal/ Schakel/online
- Beursvloer
Wat is tot op heden gedaan?:
-

-

Gesproken met contactpersoon.
Deze contactpersoon wilde zelf niet verder in de uitvoering van de
ideeën. Het eerst genoemde punt in het projectvoorstel onder “Wie of
wat heb je nodig om uw doel te bereiken?: 1 neutraal aanspreekpunt
waar je met je initiatief heen kunt voor hulp” biedt wel
aanknopingspunten. Dit zal worden meegenomen door de twee
trekkers van groep 9: Samen Sterk?. Zij zien hierin kansen in relatie tot
het al lopende project Goed voor Mekaar! van de gemeente.
Door de projectleider is gesproken met de contactpersonen van groep
9. Zij nemen dit idee mee.
Op 14 januari jl. is door de projectleider Goed voor Mekaar een overleg
gepland met de contactpersonen van de W100 die ideeën hebben die
zouden kunnen passen in Goed voor Mekaar. Hier zijn praktische
afspraken gemaakt hoe verder ten aanzien van hun initiatief en welke
rol de contactpersonen daarin kunnen vervullen.
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Project 4:
Titel: Leven in de brouwerij!
Doel: Meer levendigheid in de kern

Wat moet er gebeuren?:
- Lege panden (tijdelijk) vullen.
- Hiervoor bredere bestemmingsmogelijkheid nodig (eventueel niet
commercieel)

Wie of wat heb je daarvoor nodig?:
- Bereikbaarheid
- Medewerking pandeigenaren
- Gemeente
- Evenementen: Vrijwilligers
- Inwoners: Netwerken

Wat is tot op heden gedaan?:
-

-

Gesproken met contactpersoon.
Deze contactpersonen wilde zelf niet verder in de uitvoering van de
ideeën.
Aangezien dit project veel overeenkomsten vertoont met het initiatief
5: Pop ups in de kernen! zullen de contactpersonen van dit initiatief de
input van deze werkgroep meenemen in hun verdere stappen.
Het vermelden waard in dit verband is het initiatief van poppenkast
Pluim. De poppenspeelster had gelezen in de Schakel over de W100 en
de zorg rond leegstaande panden en heeft op 5 december jl. voor het
eerst een voorstelling gegeven op Den Hof om meer levendigheid in de
kernen te bewerkstelligen. Het idee is dit te herhalen.
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Project 5:
Titel: Pop-ups in de kernen!
Doel: Aantrekkelijker maken dorpskernen

Wat moet er gebeuren?:
Leegstand (kerk, bibliotheek) benutten met diverse voorziening

Wie of wat heb je daarvoor nodig?:
Werkgroep: Vertegenwoordigers van
- gemeente
- bedrijfsleven
- burgers

Wat is tot op heden gedaan?:
-

Gesproken met contactpersonen.
Zij willen eerst samen kijken waar mogelijkheden liggen. In een later
stadium willen zij de werkgroep erbij betrekken.
Voor hen een afspraak gemaakt met de adviseur Economische Zaken
om duidelijk te krijgen wat er op dit vlak gebeurt/mogelijkheden zijn.
Op 11 januari 2016 heeft een gesprek plaatsgevonden.
Afgesproken is dat beide contactpersonen aansluiten bij de bijeenkomst
over leegstand in Den Hof georganiseerd door de gemeente op 28
januari a.s., waar winkeliers, ondernemers, vastgoedeigenaren en
gemeenteraadsleden uitgenodigd zijn om te praten over het
toekomstperspectief van Den Hof. Idee is dat hier concrete ideeën naar
voren komen, waar beide contactpersonen/ meerdere inwoners een rol
in zouden kunnen vervullen.
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Project 6:
Titel 1:

Echt open infra voor internet / tv / telefoon

Doel: Open stellen van kabel/glas voor meer providers

Wat moet er gebeuren?:
Infra KTW aantrekkelijk maken voor meer providers

Wie of wat heb je daarvoor nodig?:
Arbiter in onderhandelingen KTW en providers

Wat is tot op heden gedaan?:
-

-

Titel 2:

Gesproken met contactpersonen.
Zij willen bijvoorbeeld als klankbordgroep namens inwoners van Waalre
fungeren voor KTWaalre om de gevoelens/wensen van veel inwoners
onder de aandacht te brengen.
Via onze vertegenwoordiger in de Stichting Kabel Exploitatie Waalre is
dit aanbod bij de directie van KTWaalre gedaan.
Een afspraak zal op korte termijn worden ingepland tussen de
contactpersonen en de directie van KTWaalre om nadere afspraken te
maken.

Live Waalre agenda

Doel: Prikbord, lopende agenda openbare/toegankelijke activiteiten bekend maken

Wat moet er gebeuren?:
App = centraal oplaadpunt

Wie of wat heb je daarvoor nodig?:
- app-bouwer
- informatie/moderator

Wat is tot op heden gedaan?:
-

Gesproken met contactpersonen (dezelfde als titel 1 van groep 6)
Zij zijn het erover eens dat dit initiatief uitstekend aansluit bij al
lopende/ op te starten initiatieven in het project Goed voor Mekaar, o.a.
het Community Platform/Buurbook.
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-

Op 14 januari jl. is door de projectleider Goed voor Mekaar een overleg
gepland met de contactpersonen van de W100 die ideeën hebben die
zouden kunnen passen in Goed voor Mekaar. Hier zijn praktische
afspraken gemaakt hoe verder ten aanzien van hun initiatief en welke
rol de contactpersonen daarin kunnen vervullen.
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Project 7:
Titel: Promoten duurzaamheid Waalre
Doel: Meer bekendheid geven aan al lopende initiatieven (WEL, Buurtkracht,
Slim Wonen etc.)

Wat moet er gebeuren?:
- Educatie op scholen door vrijwilligers
- Zoeken naar “belonen” ipv straffen voor duurzaam gedrag

Wie of wat heb je daarvoor nodig?:
- Gezamenlijke communicatie gemeente en burgerinitiatieven
- Gemeente die initiatieven stimuleert
- Waalre Energie Lokaal
- Leden en vrijwilligers WEL
- Gemeente

Wat is tot op heden gedaan?:
-

-

Gesproken met contactpersoon
Deze contactpersoon is al actief in het project Goed voor Mekaar! Hij
was er van overtuigd dat dit initiatief ook een goede plek zou kunnen
krijgen binnen Goed voor Mekaar!
Op 14 januari jl. is door de projectleider Goed voor Mekaar een overleg
gepland met de contactpersonen van de W100 die ideeën hebben die
zouden kunnen passen in Goed voor Mekaar. Hier zijn praktische
afspraken gemaakt hoe verder ten aanzien van hun initiatief en welke
rol de contactpersonen daarin kunnen vervullen.
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Project 8:
Titel: Waalre Innovatie broedplaats
Doel: - Creatie van een innovatief klimaat
- Benutten van talent binnen de gemeente en stimulatie daarvan

Wat moet er gebeuren?:
- Flexibele kantoorruimte voor start-ups (laagdrempelig/goedkoop/korte
contracten)
- Ruimte voor pilot projecten binnen Waalre

Wie of wat heb je daarvoor nodig?:
- Startproject dat als voorbeeld en pilot dient
- Discussiegroep/avond met ondernemers en beleidsmedewerkers over
concrete invulling

Wat is tot op heden gedaan?:
-

-

Gesproken met contactpersonen
Vervolgafspraak gemaakt en verder gesproken over idee. Gedachten
hierover zijn al redelijk ver gevorderd.
Oproep zal gedaan worden in krant voor mensen die laagdrempelige
(kantoor)ruimte voor hun ‘start-up’ zouden kunnen gebruiken. Deze
mensen zal gevraagd worden mee te denken hoe dit vorm te geven.
Contactpersonen doen oproep, gemeente faciliteert.
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Project 9:
Titel: Samen sterk?
Doel: Zorg en zorgbehoeften in Waalre 2016 duidelijk hebben

Wat moet er gebeuren?:
- Signaleren
- Verbinden van wat er al is (veel!!!)

Wie of wat heb je daarvoor nodig?:
- Laagdrempelige plek in de wijk
- Getrainde vrijwilligers (achterwacht)
- Gemeente faciliteert

Wat is tot op heden gedaan?:
-

Gesproken met contactpersonen
Bovenstaande ideeën sluiten prima aan bij initiatieven/plannen binnen
het project Goed voor Mekaar.
Idee voor Netwerkcafe naar voorbeeld van Deurne wordt hierbij
betrokken.
Op 14 januari jl. is door de projectleider Goed voor Mekaar een overleg
gepland met de contactpersonen van de W100 die ideeën hebben die
zouden kunnen passen in Goed voor Mekaar. Hier zijn praktische
afspraken gemaakt hoe verder ten aanzien van hun initiatief en welke
rol de contactpersonen daarin kunnen vervullen.
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Project 10:
Titel: Groen als speerpunt voor Waalre
(Natuurbehoud en –gebruik voor Waalre)
Doel: Meer behoud groen, meer kennis onder de burgers (speerpunt van gemeente),
gebruik stimuleren onder jong en oud, hiermee betrokkenheid vergroten.

Wat moet er gebeuren?:
- Wandelpaden aanleggen op Achtereind bij visvijver
- Kabouterpad
- Milieueducatiecentrum
- Bewoners actief betrekken bij onderhoud: in bos en wijk
- Communicatie rondom huidige initiatieven verbeteren
- Vlindertuin

Wie of wat heb je daarvoor nodig?:
- Brabants Landschap
- IVN (bosgroep)
- Natuurmonumenten
- Gemeente
- Huidige initiatiefnemers/vrijwilligers
- Scholen (ideeën van/voor kinderen)

Wat is tot op heden gedaan?:
-

Gesproken met contactpersonen.
Deze contactpersonen wilde zelf niet verder in de uitvoering van de
ideeën.
Er zal nog contact worden opgenomen met het IVN of er mogelijkheden
liggen ten aanzien van genoemde ideeën. Hierbij zouden dan mensen
betrokken kunnen worden die in groep 10 zaten.
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