
Notulen 1ste bestuursvergadering Platform Dorst 

 

Aanvang;  10 oktober 20.00 uur in de Klip 

Aanwezig; Chris Loonen, Guus Beenhakker, Andrė Op de Weegh, Koen van Dijk en 

Rian Brokx 

Afwezig; Jack Boomaars, Peter Huijbregts en Marcel van Sunten 

 

 

1. Opening 20.00 uur door Rian  

 

2. Ingekomen stukken / mededelingen; 

 -Rian; dinsdag 8 oktober was er een symposium Buurtgestuurd werken in de 

raadszaal van de gemeente Oosterhout. De Denktank Buurtgestuurd werken - bestaande 

uit vier inwoners en drie professionals - onderzoekt al enkele maanden hoe de gemeente 

Oosterhout de samenwerking met buurten en dorpen kan versterken en de inbreng van 

de bewoners vergroten. Het was een succesvolle bijeenkomst. Burgemeester Mark Buijs 

is voorstander van van buiten naar binnen te werken. De burgers weten wat goed voor 

ze is. Het model heeft hij onder zijn leiding in Boxtel doorgevoerd. Er ligt een uitnodiging 

om vrijdag 25 oktober mee te gaan op excursie naar Boxtel. Chris, Guus en Koen gaan er 

mogelijk heen.  

 -Rian; woensdag 9 oktober heeft zij met Walther Hoosemans om tafel gezeten. Dit 

voor het onderhouden van een goed onderling contact en informatie uitwisseling, 

afgesproken is om op regelmatige basis contact te hebben. Walther heeft haar de 

programmabegroting 2020 van de gemeente meegegeven.  

 -Chris; Statuten zijn definitief en gaan naar de notaris  

 -Chris; Er is een afspraak gemaakt met de gemeente op woensdagmiddag 23 

oktober 15.30 uur om gemeente ambtenaren en vrijwilligers van Platform Dorst kennis 

te laten maken. Het doel is om aan iedere werkgroep minimaal één of bij diverse 

onderwerpen meerdere ambtenaren te koppelen zodat er een goede onderlinge 

samenwerking ontstaat.  Chris zal vanuit bestuur de afvaardiging bij de werkgroepen 

regelen.  

 -Chris; we hebben een uitnodiging gekregen van ROS-D/ORTS om deel te nemen 

aan het tafelgesprek zaterdagochtend 23 november. Diverse belangengroepen uit de 

kerkdorpen zitten aan tafel. Voorafgaand aan dit gesprek zal op 20 november een 

filmimpressie gemaakt worden. Guus zal vanuit bestuur aanwezig zijn als 

vertegenwoordiger van Platform Dorst. 

 -Rian; wethouder Clemens Piena (gaat vrijdagochtend 8 november (van 9 tot 12 

uur) naar Dorst komen. Hij wil graag een rondleiding in het dorp waarbij alle issues naar 

voren komen. De datum moet nog gepland worden. Rian neemt contact op met de 

werkgroepen voor een afvaardiging om hem samen te ontvangen en deelgenoot te 

maken van de zaken die spelen in Dorst. De portefeuille van Clemens Piena is Zorg en 

welzijn (WMO, welzijn, volksgezondheid, ouderenbeleid), Buitenruimte (incl. water en 

riolering), ICT en datamanagement (incl. informatie gestuurd werken) en Cultuur en 

media. 

 

3. Missie & Visie finaliseren; 

De missie wordt meer in lijn gebracht met de statuten. Dit betekent dat in plaats van de 

leefbaarheid te blijven verbeteren gekozen wordt voor de leefbaarheid op peil houden 

en daar waar mogelijk te verbeteren.  De samenwerking van het platform zal niet alleen 



met de gemeente Oosterhout zijn en wordt daarom verruimd met de tekst "en andere 

relevante partijen".  

 

4.Onderlinge taakverdeling; 

Penningmeester;  Guus heeft deze taak op zich genomen. Afgesproken wordt 

    Platform Dorst met een eigen financiële begroting start, 

    eventuele budgeten zoals buurtpreventie kunnen worden 

    ingebracht. Er is subsidie aangevraagd. 

Gemeente Oosterhout; Chris neemt de taak op zich om de samenwerking tussen 

    werkgroepen en de ambtenaren van gemeente Oosterhout te 

    begeleiden. 

Voorzitter en secretaris; Rian heeft deze taken voorlopig op zich genomen. 

 

5. Communicatie; 

Bestuur;   app-groep en e-mail werkt prima. Er zal op de privédomein

     van de website een lijst komen met gegevens van  

    deelnemers werkgroepen en bestuur.  Ook zullen hier de 

    gegevens komen van externe contactpersonen. Een soort 

    van telefoonboek overzicht. Chris zal voorzitters  

    van de werkgroep vragen om dit aan  te leveren.  

Werkgroepen;  De mail aan Platform en haar werkgroepen blijft centraal 

    staan. Chris gaat regelen dat iedere voorzitter en/of ander 

    deelnemer werkgroep gekoppeld wordt met het specifieke 

    werkgroep e-mail adres. De mail voor werkgroepen komt 

    dan direct bij hen binnen. 

    Verder is het voor de werkgroepen van belang om  

    voortdurend zichtbaar te zijn voor de Dorstse gemeenschap

     door bijvoorbeeld aanwezig te zijn op dorpsplein of  

    inloopuren in de Klip te organiseren.  

Dorstse gemeenschap; PR en communicatie is een belangrijke taak om m.n. de  

    Dorstse gemeenschap voortdurend op de hoogte te brengen 

    van alle ontwikkelingen. Deze taak is nog niet belegd. We 

    gaan op zoek naar iemand in het dorp met ervaring in  

    communicatie die bijvoorbeeld ook een communicatieplan 

    voor het Platform kan maken. 

Gemeente Oosterhout; De werkgroepen zullen direct met vaste ambtenaren gaan 

    werken, e.e.a. wordt 23 oktober verder ingevuld.  

Pers;    Communicatie met de pers wordt door de werkgroepen 

    afgestemd met de voorzitter van de betreffende werkgroep.  

 

6. Afvaardiging; 

Werkbezoek Boxtel 25 oktober;   Chris, Guus en Koen 

Kennismaking ambtenaren 23 oktober;  Chris met afvaardiging werkgroepen 

Communicatie Oosterhout 30 oktober;  Rian en Guus 

Rondleiding wethouder Piena 8 november; Rian met afvaardiging werkgroepen 

 

7. Wvttk; 

Guus; zijn statuten al naar de notaris. Chris gaat hier voor zorgen en afspraak maken. 



Rian; stelt voor om de notulen op de website te zetten, dit bevordert de transparantie. 

De aanwezige bestuursleden onder schijven dit. Dit geldt ook voor notulen van de 

werkgroep.  

 

8. Sluiting om 22.10 uur 

 

9. Datum volgende vergadering 

Er wordt gekozen voor een maandelijkse vaste dag te weten voorlopig de 2de woensdag 

van de maand. De volgende vergadering is dan ook woensdagavond 13 november 20.00 

uur in de Klip.  

 

 

 

  


