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Notulen WF overleg, 10 febr. 2015  (lokatie: de Buun) 
 
Aanwezig; Ger, Mark, Grad, Rob, Ruud, Jan, Eliane, Jeanny, Mariet, Jan.  Afwezig; Ruben  
    
 Verslag laatste vergadering (stand van zaken)  

Goedgekeurd, met dank aan Ruben! 
Actielijst doorgenomen en geactualiseerd.  
Aanbod van Mart van der Aa om bij het Forum te komen wordt gehonoreerd i.v.m. veel kennis en 
ervaring met zorgsector en WMO. 
  

 Ingekomen stukken  
De gemeente heeft de aanvraag voor de vergunning van het wandelpad ingetrokken, dit iom WF.  
Deze blijkt nu bij het waterschap aangevraagd te moeten worden ! 
Procedure zal ca. 6 weken in beslag nemen. Stefan Weijers zal deze aanvraag verder verzorgen!   

 

 Ingebrachte agenda punten, oa: 
Eliane: Enquête Well:  
We bespreken het conceptverslag van gehouden onderzoek 
Het verslag is aan de WF leden gestuurd. De minimale respons is ruim gehaald.  
De belangrijkste conclusie is, dat er behoefte is aan extra activiteiten.  
(87 % van de respondenten geeft dit aan!)  
Mn. is er interesse in muziek,  sport en spelactiviteiten 
De keuzeactiviteiten die het meest populair zijn: een braderie, “proef Well”  en tobbedansen. 
 
Er hebben 27 ondernemers/cq verenigingen gereageerd; voldoende om representatief te zijn. 
Eliane biedt aan om de schakel te vormen tussen het WF en de MKB en zo de combi te maken met 
ondernemen en leefbaarheid in Well 

 
“Proef Well” lijkt op korte termijn het meest realiseerbaar.  
Dit evt. in combinatie met een ‘’historische wandeling’’. 
 
Op 17 maart wordt het onderzoek in een algemene info-avond teruggekoppeld naar het  “dorp”.  
Daar zal ook gebrainstormd worden, met als doel: nog meer nieuwe ideeën. (interactief).  
In het voorprogramma is er info vanuit het WF.  
19.30 uur - 20.15 uur:  WF info (prezi) presentatie, Mark.  
20.30 uur - 22.00 uur:  Presentatie, ++. Eliane   
 
WF gaat onze mensen verder ook actief benaderen, oa. via de site, het Wells krentje.  
Diegene die de enquête ingevuld hebben krijgen een persoonlijke uitnodiging met de vraag om 
deelname te bevestigen. Ook de gemeente zal een uitnodiging ontvangen.  
PR tijdig starten (direct na carnaval). Agenda in Wells Krentje tijdig plaatsen; moet uitnodigend zijn! 
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Mark: Oranje Fonds:  
Ingezonden stuk ontvangen van het Oranje fonds. Hieronder valt ook de actie: Nederland doet! 
Vooralsnog doen we hier niets mee. 
 
 
Allen: ‘’richtlijnen mbt verzoeken aan WF, om een bijdrage’’ (zie bijlage) 
Bijlage met (in conceptvorm) richtlijnen, hoe in aanmerking te kunnen komen voor een bijdragen van 
het WF (subsidie-potje), is doorgestuurd naar alle WF leden.  
Als basis hier: een document van het RABO-coöperatiefonds.  
Als toevoeging, in alle gevallen wordt een onderbouwing van het project gevraagd! 
Het concept nogmaals kritisch bekijken en te agenderen voor volgende vergadering. 
 

Activiteiten: 
 Oude Kern Well  Grad  Mariet    

Buurtvergadering Well-kom; veel animo voor een info avond door het ‘’waterschap’’ over het 
ophogen van de dijken en muren! Planning: najaar 2015 (WF neemt initiatief). 
RWS steiger;  de gemeente wil hiermee actief meedenken! 
Er is overleg geweest met de gemeente en RWS. Wordt vervolgd. 
Hoenderstraat; Goede vergadering in de Buun met de klankbordgroep en de gemeente.  
Vervolgsessie in maart. Het streven blijft, om de gehele Hoenderstraat op te knappen.  
Speciale aandacht hier voor hemelwater afvoer.  
Het werkgebied bevat ook gedeelte Kasteellaan. (vanaf hoek Hoenderstraat tot OdL) 
  

 Nieuwe kern Well  Rob   Ruud   
Geen nieuws   
 

 Woningbouw   Andre  Ruud   
Nog steeds geen concreet nieuws…………….    
Diverse keren is er overleg geweest en even zo vaak is besluitvorming uitgesteld. 
Laatste informatie: op  3 febr. Overleg met B&W, op  4 febr. overleg met projectontwikkelaar.  
Dan: op 26 febr. vervolggesprek met de werkgroep, de projectontwikkelaar en de gemeente! 
 

 Veiligheid / Algemeen Ger  Jeanny     
De verkeers-lichten (VRI) zijn geplaatst.  
De officiële ingebruikname op 23 febr. gaat niet door, vanwege verhindering van wethouder Ben 
Buiting!! 
Op verzoek van WF gaan de verkeerslichten per direct functioneren, ook al volgt de officiële opening 
later. Over 2 jaar moet het duidelijk zijn, hoe de uiteindelijke situatie op dit traject van de N271 er komt 
uit te zien. 
 
Verder te vernoemen: 
Er worden 2 lantaarnpalen geplaatst aan de N271,  

- Aansluiting Hoogveldseweg  
- Aansluiting  Weideweg (nabij de Grote Waay, richting kapel). 
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De problemen van de Brugweg: 
verblinding (door verlichting van tegemoet komend verkeer)  en de gebrekkige verlichting op de 
Brugweg zelf) is nogmaals onder de aandacht gebracht. 
Nog geen toezegging over definitieve oplossing!! 
 

 Jeugd, Jong Geliëerd Mark  Jeanny 
Onze jeugdpuntwerker (Lodi Remmen) wil graag een gesprek met WF over JOP.  
Wordt vervolgd.  
School gaat onderzoek doen naar continurooster.  
   

 Toerisme   Mark   Ruud 
Er komen 80 extra P-plaatsen bij de sluis 
 
 
Website; 
Er wordt een verhaal geplaatst van enkele dorpsgenoten, die (in maart 2015) naar Santiago de 
Compostella lopen. 
Andre is op pad geweest bij div ondernemers, om ‘’banners te verkopen’’ voor de website. 
Daarbij kwamen verder diverse vragen  naar boven, zoals:  

- zorgen over de ontwikkelingen en toekomst van de SPAR.  
- WF-notulen (die op de site worden gemist) 
- Marinepark-bord mag wel, echter bord-aanduidingen (op de Kampweg) voor onze winkels 

mag weer niet. Dit geeft frictie. 
 

 Maaspark   Grad  Ruud   
Er is een info-brief naar onze bewoners gestuurd.  
Er is voldoende animo vanuit de directe buurt, om mee te denken over de inrichting van het gebied.  

 
 Ouderen   Jan  Ger       

Nieuw KBO-bestuur (7 personen) is inmiddels geinstalleerd   
(als bestuurslid hier: Jan en Ger)   
 
as vrijdagmiddag: KBO-carnavalsviering, in de Buun.  
Ger onderhoudt de contacten tussen KBO en de Buun. 
 

 Rondvraag 
-Veel positieve feedback op de ‘’Buuniversiteit’. 
-Mariet: afmelding voor de volgende vergadering. (dit ivm operatie aan haar been op 5 maart) . 
-Jeanny: melding, dat ze een nieuwe heup gaat krijgen en dan enkele weken uit de running zal zijn.  
  Nog niet duidelijk wanneer. 
-Bericht via de mail van Ton Michiels, dat er geen vervolg wordt gegeven aan de eerdere ideeën mbt de 
‘’maisplak’’. Er wordt nu bekeken, wat verder mogelijk is op het evenementen terrein. 
 

 Sluiting 


