
Bezoekersverslag Wethouder Clemens Piena aan Dorst 
 
Datum: vrijdagochtend 8 november in de Klip 
 
Aanwezig: 
Gemeente Oosterhout: Clemens Piena (wethouder) 
    Merijn Scheifes (buurtcoördinator) 
Platform Dorst:  André op de Weegh 
    Wim Beijer 
    Peter Huijbregts 
    Chris Loonen 
    Marcel van Sunten 
    Rian Brokx 
 
Agenda: 
1. Welkom & voorstel rondje (9 uur) 
 
2. Toelichting Platform (Rian) 
 
3. Werkgroep Verkeer & Ruimtelijke Ordening (André & Wim) 
 -ontsluiting Dorst West en Oost 
 -handhaving 30 km 
 -Parkeeroverlast bij evenementen 
 -Dorpsplein 
Er moet nog een afspraak gemaakt worden met Maurice Paulissen. Hij was 23 oktober 
ziek en was daarom niet aanwezig bij de kennismakingsbijeenkomst tussen Werkgroep 
Verkeer van Platform Dorst en Gemeente Oosterhout. 
 
4. Werkgroep Spoor (Marcel) 
Clemens geeft aan al een kijkje te hebben genomen bij de problematiek mbt de overlast 
van het spoor. Hij is verhinderd op 9 december om een beleidsvergadering in Tilburg bij 
te wonen en overweegt om iemand van de werkgroep Spoor af te vaardigen. Marcel zal 
hiervoor contact met hem opnemen.  
 
5. Werkgroep Buurtpreventie (Peter) 
Er is een bijeenkomst in Dorst geweest over overlast door drugsgebruik. Dit probleem is 
door niemand gemeld terwijl het er wel was.  Buurtpreventie wil zich ook verdiepen in 
Cybercriminaliteit. 
Peter geeft aan dat er ook gesproken wordt om ondermijning te signaleren als actie van 
Buurtpreventie. Hij vindt het een onderwerp wat bij Politie en Justitie hoort, je kunt wel 
zorgen dat er goede anonieme meldpunten zijn en deze kenbaar maken aan de 
inwoners.  



 
6. Werkgroep Leefbaarheid (Rian) 
Bij afwezigheid van Jack door ziekte neemt Rian het woord voor de werkgroep. Jack 
heeft aangegeven zijn inspanningen voor het platform even on hold te zetten. Er wordt 
gezocht naar vervanging.  
Rian geeft aan dat er in Dorst behoefte is aan starters- en seniorenwoningen. Dit kan 
wellicht meegenomen worden in de bouwplannen van Dorst Oost. 
De heer Piena doet de suggestie om ook in gesprek te gaan met stichting Pim  mbt de 
nieuwe ontwikkelingen. Er zijn geen verpleegtehuizen meer, voor de toekomst zal er 
meer en meer een beroep gedaan worden op de sociale infrastructuur voor 
ouderenzorg. Dagbesteding helpt om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. 
 
7. Rondje Dorst op de fiets (10 uur) 
De ontsluiting Dorst West en Dorst Oost is ter plaatse toegelicht. Evenals het spoor, het 
vrachtverkeer en de 30 km handhaving. Ook de onoverzichtelijke aansluiting met het 
fietspad in de Wethouder van Dijklaan is besproken. De drukte op en rondom het 
dorpsplein is ook besproken. Het voelt onveilig, maar het is gebaseerd op het principe 
van shared space waarbij door het gezamenlijk gebruik door vele verschillende groepen 
(auto, fiets, voetganger) iedereen zeer oplettend is.   
En de beperking van het kruispunt Spoorstraat/Rijksweg, op dit moment de enige 
ontsluiting naar de Rijksweg.   
 
8. Afsluiting met lunch en bespreken van het  buurtgestuurd werken (Chris). 
De samenwerking met de ambtenaren van de gemeente Oosterhout zal zich de komende 
tijd moeten ontwikkelen. Hiervoor is een positieve grondhouding van beide partijen 
nodig. Wanneer zaken niet goed lopen zal Merijn verwittigd worden, daarna wordt 
eventueel opgeschaald naar Clemens. We moeten het wel een beetje tijd geven en 
gemaakte afspraken goed volgen zodat we professioneel bij kunnen sturen. 
Clemens geeft aan dat er een bedrag van €150.000 beschikbaar is vanaf februari 2020 
voor buurtinitiatieven.   

 (Chris) 
 
 
     
 
 


