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Beste Dorstenaar,

Zoals menigeen weet is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan 
de op- en inrichting van een Dorpsplatform Dorst. Dit platform 
gaat op 26 september definitief handen en voeten krijgen.
Elke inwoner is uitgenodigd bij de oprichtingsavond. De 
bedoeling is om kort de formele zaken de revue te laten 
passeren (verkiezen bestuur, goedkeuren statuten en 
huishoudelijk reglement) en daarna over te gaan op de inhoud. 
De stukken zijn te lezen op www.platformdorst.nl, op- en 
aanmerkingen graag voorafgaand mailen naar contact@
platformdorst.nl.

Het platform werkt met werkgroepen, elk verantwoordelijk voor 
een eigen onderwerp. Op dit moment zijn er vier werkgroepen 
in het leven geroepen op basis van de input bij vorige 
‘dorpsvergaderingen’. Op de achtergrond zijn zij al aan de slag 
gegaan om richting en inhoud te geven aan hun onderwerp. Zij 
stellen zich kort voor in deze flyer.
Zij zullen zich presenteren en kort vertellen waar ze concreet 
mee aan de slag willen gaan. Na deze presentaties is er voor 
u de gelegenheid om met de werkgroepen in gesprek te gaan 
om meer te weten te komen. U wordt ook uitgenodigd om zelf 
onderwerpen aan te dragen, dit kan al via de e-mailadressen in 
deze flyer.
Voor meer informatie kunt u alvast een kijkje nemen op de 
website www.platformdorst.nl. Geïnteresseerden kunnen 
zich tot 20 september aanmelden via contact@platformdorst.nl.

Het kandidaatsbestuur, dat net als de werkgroepen overigens 
nog op zoek is naar versterking, hoopt u allen te verwelkomen 
op 26 september aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Rian Brokx (beoogd voorzitter a.i.)
Chris Loonen (beoogd vice-voorzitter a.i.)
Marcel van Sunten (beoogd secretaris)
Guus Beenhakker (beoogd penningmeester)
Jack Boomaars (beoogd bestuurslid)
Peter Huijbregts (beoogd bestuurslid)
André Op de Weegh (beoogd besttrsslid)



WERKGROEP

Verkeer
Leden: Wim Beijer, Paul van den Wijngaard, Jan 

Joosen, André op de Weegh.

Mogelijke aandachtsgebieden:

 - Ontsluitingsplannen

 - 30km-zones + handhaving

 - Parkeren

Contact: verkeer@platformdorst.nl

WERKGROEP

Leefbaarheid
Leden: Lars Jacobs, Jean-Paul Nelissen, Jack 

Boomaars.

Mogelijke aandachtsgebieden:

 - Dorst Oost
 - Onderwijs
 - Handhaving

Contact: leefbaarheid@platformdorst.nl



WERKGROEP

Spoor
Leden: Dion van der Sanden, Marcel van Sunten, Jos

Gommeren

Mogelijke aandachtsgebieden:

 - Veiligheid en intensiteit bespreekbaar maken

 - Trillingen en geluidsoverlast minimaliseren

 - Leefbaarheid naast het spoor verbeteren

Contact: spoor@platformdorst.nl

WERKGROEP

Buurtpreventie
Leden: Chris Loonen, Peter Huijbregts, Herman 

Voesenek, Bernardine de Vries, Ron Nieuwenhuis, 

Wim Gommeren, Kees de Kok.

Mogelijke aandachtsgebieden:

 - Veiligheid
 - Contact wijkagent

 - Voorlichting
contact: buurtpreventie@platformdorst.nl.


