
Wouwse Plantage 
Vitaal! 

Welkom 

Dorpsvergadering 

4 oktober 2017 



Doel van vandaag: 

 

 

Dialoog met dorpsbewoners over: 

Ontwikkelingen en kansen van de Heilig Hartschool 

Status project Mobiliteit 

Ontwikkelingen rondom de natuurpoort Wouwse Plantage 

 

 



Agenda 

19.30  Opening en welkom 

19.35  Heilig Hart School 

19:55 Stand van zaken Mobiliteit 

20:15 Pauze 

20:30 Stand van zaken Natuurpoort 

21:15 Afsluiting 

 

  

•   

 

 



Heilig Hart 
School 

Corine Jacobsz 





Leerlingprognose 

1 oktober 2017  58 leerlingen 

 

1 oktober 2018  54 leerlingen 

 

1 oktober 2019  52 leerlingen 

 

 



Missie/visie 

 

 

Samen werken aan persoonlijke ontwikkeling 
 

 

 



Kernwaarden 

Kansrijk 

 

Opbrengstgericht 

 

Persoonlijk 

 

Samenwerkend 



Kansrijk 

Projectonderwijs in de middagen 

 

 



Opbrengsgericht 

• Rekenen 

 

• Taal 

 

• Spelling 

 

• Lezen 



Persoonlijk 

 

Aandacht voor ieder kind 



Samenwerkend 



Uitstraling 



Plannen 

Ontwerp voorplein 

 

Tuin achter de school 

 

Uitbouwen projectonderwijs 

 

Uitbouwen gepersonaliseerd leren 

 

 

 

 



Mobiliteit 

Stijn van Looveren – Werkgroep mobiliteit 



Korte terugblik 

 

• Vitaliteitssessies 2015 
• Mobiliteit wordt aangemerkt als hoge prioriteit 

 

• 1ste Bewonersbijeenkomst Mobiliteit – 5 juli 2016 
• Mobiliteitsbehoefte inzichtelijk maken: 

• Beperkte mogelijkheden met de lijnbus 

• Lange reistijden 

• Gebrekkige informatievoorziening 

• Vraagverlegenheid 



Korte terugblik 

 

• 2de Bewonersbijeenkomst Mobiliteit – 18 oktober 2016  
• Voorleggen van alternatieve oplossingen: 

• Variant buurtbus met al dan niet vaste bestemming 

• Vrijwillige vervoersdienst op afroep 

• Fysiek informatiepunt 

• Reacties meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen 

• Plannen uitgewerkt in businessplan en begroting 

• Provinciale subsidie aangevraagd 



Eén op één vervoer met vrijwilligers: 

 

• Voor en door inwoners van Wouwse Plantage  

• Chauffeurspool uit Wouwse Plantage (vrijwilligersverzekering 
Roosendaal) 

• Vooraf je rit telefonisch reserveren via SAHR (tussen 9:00 – 12:00 
uur, 1 week vooraf) 

• Richtlijn prijs:  
• Binnen dorp: € 3,- 
• Buiten dorp: € 0,25 per kilometer 

• Zowel voor individueel vervoer naar het ziekenhuis, als voor een 
gezellig bezoekje 



Groepsvervoer: 

 

• Pool van vrijwillige chauffeurs 

• Aanmelden bij “coördinator” 

• Vaste eindbestemming (ideeën): 
• Markt in Wouw 

• Intratuin 

• Rosada 

• Toegankelijk voor rolstoel, rollator, kinderwagen 

• Richtlijn prijs: rondom prijs van openbaar vervoer 

 



Informatievoorziening: 

• Informatievoorziening: 
• In de Spil  

• Het Rozenhof 

• Internet  

• Huis-aan-huis folder 
• OV-mogelijkheden 

• Werking OV-chipkaart 

• Inzet mobiliteitsconsulenten 
• Vrijwilligers van Huiskamerproject 

• Hier kun je terecht met vragen over mobiliteit en vervoer 



Project aanpak: 

• Subsidie toegekend door de Provincie Noord-Brabant 
• Opstartkosten 

• Na drie jaar financieel zelfstandig 

• Bedenken van een mooie naam voor de hele dienst. 

• Plannen tot uitvoering brengen: 
• Werven vrijwilligers om de werkgroep te komen versterken 

• Werven en opleiden chauffeurs voor één op één vervoer en 
groepsvervoer 

• In kaart brengen van gewenste bestemmingen 

• Opleiden mobiliteitsconsulenten 

• Afspraken maken met de partners (taxibedrijf, SAHR, Gemeente) 



Meedoen: 

• Voor belangstellende chauffeurs:  

• informatieochtend op 4 november as om 10:00 uur 
in De Spil 

 

• Voor reizigers: 

•Verwachte startdatum diensten: medio januari 2018 
 



Pauze 



Natuurpoort 
Wouwse Plantage 

Sjef Oerlemans – Gemeente Roosendaal 

 



Natuurpoort 
Wouwse Plantage 

Conceptplan 



Natuurpoort Wouwse Plantage  

Kader: 

• Landschappen van Allure project De Zoom 

 

Doel: 

• Leefbaarheid, natuur en economie versterken (PPP) 

 

Middel: 

• Recreatieve ontsluiting van de Brabantse Wal 
 Parkeren 
 Horeca 
 Informatie  
 Routes 
 Kunst   



Natuurpoort Wouwse Plantage 

Waarom een Natuurpoort: 

 

• Herkenbaarheid met sleutel als landmark 

• Waarborg voor kwaliteit 

• Informatievoorziening in uniforme stijl 

• Poorthouder heeft relatie met de recreant 

• Promotie door Stichting Brabantse Natuurpoorten  

• Website www.natuurpoorten.nl 

 

http://www.natuurpoorten.nl/


Natuurpoort Wouwse Plantage 

Poorthouder: 

 

• Neemt deel in de Stichting Brabantse 
Natuurpoorten 

• Vereniging Natuurpoort Wouwse Plantage  
 Bewonersplatform 

 Horeca  

 Recreatieondernemers 

 Stichting Wouw voor de Derde Wereld 

 Boseigenaren  

 



Natuurpoort Wouwse Plantage 

 



Natuurpoort Wouwse Plantage 

Locatie Wildertsedreef onderzocht: 

 

• Horeca bleek problematisch 

• Bedenkingen bij boseigenaren 

• Bedenkingen bij Rimboe 

• Gekozen om een alternatief te onderzoeken 



Natuurpoort Wouwse Plantage 

Locatie tegen dorp onderzocht:  
 

• Meerwaarde voor het dorp 
• Goede aansluiting bij bestaande horeca 
• Goede aansluiting bij kampeerbedrijven 
• Ligt direct aan de bossen van Wouwse Plantage 
• Gekozen om dit alternatief verder uit te werken 
• Onderhandelingen over het perceel en de 

wenselijke routestructuur zijn in gang gezet 











Natuurpoort Wouwse Plantage 

Stappenplan: 

 

• Onderhandelingen perceel en routes   4e kwartaal 2017 

• Uitwerken voorlopig ontwerp     4e kwartaal 2017 

• Informatieavond voorlopig ontwerp                  1e kwartaal 2018 

• Bijwerken voorlopig naar definitief ontwerp  2e kwartaal 2018 

• Bestek maken en aanbesteden     2e  helft 2018 

• Realisatie Natuurpoort en routes    half 2019 gereed 



Vragen? 



Doel van vandaag: 

 

 

Dialoog met dorpsbewoners over: 

Ontwikkelingen en kansen van de Heilig Hartschool 

Status project Mobiliteit 

Ontwikkelingen rondom de natuurpoort Wouwse Plantage 

 

 



Bedankt voor uw 
komst! 

Tijd voor een drankje  


