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Openbare Vergadering
19 oktober 2011
Op woensdagavond 19 oktober a.s. is er weer de jaarlijkse openbare
vergadering van het Bewonersplatform Nispen in Nisipa. We beginnen
om 19.30 en de koffie en thee staat een half uurtje vooraf al klaar.
We hebben dit jaar 4 grote onderwerpen:

1. De wijkvouchers
Zit u bij een vereniging die wat krap bij kas zit, of die getroffen wordt door
bezuinigingen? Kom dan eens luisteren hoe het Bewonersplatform de Nispense
verenigingen dit jaar financieel heeft ondersteunt met een wijkvoucher.

2. De bezuinigingen die Nisipa treffen
Kom luisteren wat de politiek van plan is met Nisipa en hoe die bezuinigingen
het dorpshuis en de voorzieningen in ons dorp treffen.

3. De wijkschouw grijs en groen.
Samen met de uitvoerders van de gemeente Roosendaal gaat het
Bewonersplatform dit najaar heel het dorp door (kern en buitengebeid) om allerhande zaken wat betreft grijs (verkeer, wegen) of groen door te nemen en een
actieplan tot verbetering te maken. U kunt ons helpen door achterstallig onderhoud en aandachtspunten bij ons aan te geven.

4. De veranderingen aan de Antwerpseweg.
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Heeft U vragen, opmerkingen of ingezonden brieven?
Het contactadres van het bewonersplatform Nispen is:
Secretariaat Bewonersplatform:
Oostmoer 26, 4709 BE Nispen,
e-mail: secretariaat@nispeninfo.nl
Kijk ook eens op onze website: www.nispeninfo.nl.

Deze winter wordt de Antwerpseweg veranderd van 2x2 naar 1x2 rijstroken.
Ook komen er bij de Heijbeeksestraat en Zonneland rotondes, zodat men
ook daar kan afslaan. Dit gaat het verkeer in Nispen veranderen. Een brede
werkgroep met Nispenaren heeft, onder leiding van de gemeente Roosendaal,
een advies opgesteld met daarin maatregelen. Welke maatregelen dat precies
zijn? Kom luisteren op 19 oktober wat de plannen zijn.

We zien u graag terug op woensdag 19 oktober!
Dorpshuis Nisipa
Zaal open om 19:00 uur. Aanvang 19:30 uur

Het bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen
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Bezuini
dorpshu
Braderie 2011
Ook dit jaar was het
Bewonersplatform weer
aanwezig met een kraam
tijdens de jaarlijkse braderie
in Nispen. De bezoekers
konden hun ideeën, klachten
en opmerkingen aangeven
op een formulier en daar
werd goed gebruik van
gemaakt.
Vele zaken werden ook nog eens uitgebreid mondeling toegelicht,
wat vaak tot interessante discussies leidde.
De opmerkingen waren zeer divers: zoals verkeer, parkeerproblemen, het Kerkplein, hondenpoep, groenonderhoud enz.
Sommige zaken zijn een wereldwijd probleem, zoals hondenpoep en andere zaken zijn typisch wensen die waarschijnlijk niet
zo maar worden gerealiseerd, zoals de vraag voor een openbaar
zwembad in Nispen welke enkele jeugdige Nispenaren indienden.
De ingediende opmerkingen, 46 dit jaar, zijn intussen op een lijst
gezet en ze zullen op verschillende manieren worden aangekaart/
opgelost. Enkele punten worden bijvoorbeeld meegenomen in de
groen- of de grijsschouw. Tijdens deze schouwen lopen leden van
het Bewonersplatform samen met onder andere gemeenteambtenaren door het dorp om te kijken welke zaken opgelost of verbeterd moeten worden.
Andere opmerkingen komen in de desbetreffende werkgroep
terecht. Verder is het van belang te weten dat bewoners echte
klachten rechtstreeks moeten melden bij de klachtenlijn van de
gemeente.
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Deze weken vinden in de Roosendaalse politiek de vergaderingen
plaats omtrent de Agenda van
Roosendaal. Naast een heleboel
andere zaken worden hierin ook
de bezuinigingen op de dorps- en
wijkhuizen van Roosendaal doorgevoerd. De totale subsidie voor
ALLE dorps- en wijkhuizen gaat
van 1,9 miljoen naar 500.000 euro.
Een drastische reductie dus.
Nu is er in Roosendaal een aantal
wijkhuizen waar zeer weinig bezoekers komen en die misschien met
minder vooruit zouden kunnen,
maar dorpshuis Nisipa is onontbeerlijk voor Nispen. Ieder moment dat
het open is, zijn de ruimtes gevuld.
Iedere week zijn er meer dan dertig
groepen Nispenaren die er een activiteit hebben. Het Bewonersplatform
Nispen en de KBO hebben de handen ineengeslagen om het bestuur
van dorpshuis Nisipa te helpen in
hun strijd om Nisipa open te kunnen
houden.
Samen spreken deze drie besturen
de politiek aan (de wethouders, maar
ook de politieke partijen afzonderlijk)
om duidelijk te maken dat Nisipa het
hart van het dorp is en dat verdere
sluiting een groot verlies is voor de
leefbaarheid in Nispen en mogelijkheden tot ontmoeting voor de Nispenaren. Het bewonersplatform heeft
ook een notitie geschreven:
“Een dorpshuis is geen wijkhuis”;
deze kunt u lezen op onze website
www.nispeninfo.nl.
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igingen
shuis Nisipa
Terwijl u dit leest zijn de politieke
vergaderingen volop gaande. We doen
een beroep op u om ons te helpen:
teken de handtekeningenlijsten en
steun de actie waarin we pleiten om
Nisipa duurzaam open te houden.
Deze lijsten ligt op verschillende
plaatsen in Nispen.
Anderzijds is er een mondiale crisis en zijn de bezuinigingen deels
te begrijpen. We zullen daarom als
Nispenaren nog meer zelf moeten
doen in Nisipa, zoals zelf tafels klaar
zetten, koffie uitserveren en na afloop
opruimen. Maar ook eens de handen uit de mouwen voor wat groter
schoonmaakwerk zal nodig zijn.
Heeft u tijd? Meld u dan aan bij
Nisipa voor een klusje en help Nisipa
open te houden. Er is al een team
van vrijwilligers actief en de leden
van o.a. de KBO doen ook al veel,
maar veel handen maken licht werk.
Op 10 november a.s. stemt de gemeenteraad over de Agenda van
Roosendaal en weten we of Nisipa
open kan blijven. Spreekt u ondertussen iemand uit de politiek, vertel
hem/haar dan uw verhaal over Nisipa
en help ons de politiek te overtuigen
dat dorpshuis Nisipa het hart van
Nispen is.
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Nieuwe, veilige in/uitgang
voor basisschool De Linde
Na de bouw van 6 starterswoningen voor de basisschool, ontstond
er in de Dorpsstraat een grote verkeersdrukte met de schoolgaande
kinderen en de wachtende ouders. De vrijwillige verkeersbrigadiers
probeerden e.e.a. in goede banen te leiden, maar toch ontstonden soms
gevaarlijke situaties ook soms veroorzaakt door andere Nispenaren
die met hun auto of fiets niet even geduld op konden brengen om te
wachten, als de verkeersbrigadiers de kinderen lieten oversteken.
De directie en verkeersbrigadiers van
basisschool De Linde, de gemeente
Roosendaal, de parochiecommissie
Nispen, Parochiebestuur de Ark en
het Bisdom Breda, voetbalclub NSV
en het Bewonersplatform Nispen
zijn om tafel gaan zitten om de
problemen en mogelijke oplossingen
goed in kaart te brengen.
Verschillende oplossingen zijn
uitgewerkt o.a. een pad achterlangs de gymzaal naar de parking
van NSV, maar dit zou een smalle
onveilige gang worden en dus
niet gewenst. Uiteindelijk bleef er
één oplossing over, een pad vanaf
de gymzaal achter de kerk door
naar de Heijbeeksestraat. Dit zou
komen te lopen over de grond van
de parochie. Afgelopen maanden
(ook tijdens de zomervakantie)
hebben gemeente Roosendaal,
KPO, parochiecommissie Nispen,
Parochiebestuur de Ark en het
bisdom Breda snel gewerkt om alles
juridisch goed af te spreken en vast
te leggen. Het resultaat is dat dit pad
binnen enkele weken door, en op
kosten van de gemeente Roosendaal
wordt aangelegd. Ook gaat basisschool De Linde e.e.a. aanpassen.
Benieuwd wat? Lees dan de nieuwsbrief van de bassischool of kom naar
de openbare vergadering van het
Bewonersplatform op 19 oktober.

Al met al komen er grote veranderingen die het veiliger zullen maken
voor de schoolkinderen. Maar de
meeste veiligheid krijgen de schoolkinderen pas als de volwassen
Nispenaren rekening met de kids
houden, dus rustig 30 km per uur
rijden door de Dorpsstraat en
Heijbeeksestraat en de aanwijzingen
van de verkeersbrigadiers opvolgen.
Als u wilt dat uw (klein)kinderen
veilig naar school kunnen, pas dan
ook uw eigen weggedrag aan!
De uiteindelijke aanleg van het pad
achter de kerk heeft lang geduurd, en
sommige ouders werden ongeduldig,
maar zulke grote aanpassingen
moeten goed afgestemd worden en
juridisch en financieel goed geregeld
zijn. Het Bewonersplatform dankt
daarom hartelijk de parochiecommissie Nispen, Parochiebestuur
de Ark en het Bisdom Breda
voor de toestemming en welwillende medewerking, de gemeente
Roosendaal voor het geheel financieren van het pad en verkeerstechnisch en juridisch meedenken, KPO
en vooral de directie van basisschool
De Linde voor hun voortvarende
inzet het veiliger te willen maken
voor de kinderen en de aanpassingen/investeringen die de basisschool ook zelf doet.

Het bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen
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Agenda Openbare Vergadering
van Bewonersplatform Nispen
woensdag 19 oktober 2011,
Dorpshuis Nisipa

19.30 uur

Opening
Door voorzitter Charl Goossens
Algemene Zaken
Bestuursverkiezing:
Verkiesbaar: Lia Veraart
Aftredend: Annemiek Martens, Klaas-Jan Douben
Herkiesbaar: Annemiek Martens, Klaas-Jan Douben
Financiën
Toelichting door penningmeester Ad Uijtdehaag
en verslag van de kascommissie.
Voortgang activiteiten BPN
Hertenkamp, Wijkvouchers, Jongeren, CPO, MFA,
Mobiel Podium, Website, Eigen Plekske, Kerstboom op
het Kerkplein, Veiligheidsscan, Dorpsperspectieven en
Agenda van Roosendaal (onder andere Nisipa).

20.00 uur

Wijkschouw Groen en Grijs

20.15 uur

Verkeersmaatregelen Antwerpseweg en Nispen
•  Geschiedenis
•  Heijbeeksestraat, drempel en fietssuggestiestrook
•  Landbouwsluis
•  Dorpsstraat t.h.v. basisschool
•  Toekomst en 30 km actie

20.30 uur

Informele informatietafels
en Pauze (met koffie en thee)
M.b.v kaarten vragen stellen, bekijken, bespreken en
brainstormen over de verkeersmaatregelen.

21.30 uur

Prijsuitreiking Geraniumactie 2011
Bekendmaking van de vijf prijswinnaars.

21.45 uur

Rondvraag*

22.00 uur

Sluiting
*In verband met de volle agenda vragen we u,
dat als u een vraag heeft aan het Bewonersplatform,
deze vooraf te mailen (secretariaat@nispeninfo.nl)
of schriftelijk naar: Oostmoer 26, 4709 BE Nispen.

4

NieuwsBrief, oktober 2011 - nr. 41

Nieuwe computer voor
virtueel loket bibliotheek
Tijdens de goedbezochte receptie van
dorpshuis Nisipa t.g.v. het 25 jarig
jubileum, heeft de Rabobank Roosendaal-Woensdrecht een nieuwe laptop
overhandigd voor het virtueel loket
van de bibliotheek in Nisipa.
Bij het Virtueel Loket kunt u iedere
vrijdagmiddag boeken bestellen via de
computer. Een week later kunt u de
boeken hier afhalen of weer inleveren.
Alle handelingen zoals in en uitscannen, maar ook hulp bij uitzoeken,
gebeuren door Nispense vrijwilligers.
Ook is er altijd een tafel met boeken
aanwezig waaruit u direct kunt kiezen. De laptop was echter versleten,
maar door de donatie van de Rabobank kunnen de vrijwilligers weer
goed vooruit.

Wijkbudget
Sinds de vorige Nieuwsbrief zijn
er nog een tweetal verenigingen
die een beroep hebben gedaan op
een bijdrage uit het wijkbudget.
Zowel het St. Nicolaascomité als
de KBO Nispen hebben ieder een
bedrag van € 500.- ontvangen.
Hiermee kunnen zij hun activiteiten op een voor hen gewenste
manier uitvoeren.
Mocht u als vereniging ook
gebruik willen maken van een
bijdrage uit het wijkbudget, laat
het ons dan weten. De aanvraag
zal door het BPN worden beoordeeld. Het is wel belangrijk
dat er een goed onderbouwde
omschrijving bij gegeven wordt.
Zo dat het kan bijdragen aan de
leefbaarheid van Nispen en het
welzijn van de vereniging en de
inwoners van Nispen.

Het bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen

