
Notulen bestuursvergadering Platform Dorst 
 
Aanvang;  13 november 20.00 uur in de Klip 
Aanwezig; Chris Loonen, Guus Beenakker, Andrė  op de Weegh, Peter Huijbregts en 

later Rian Brokx 
Afwezig; Jack Boomaars, Koen van Dijk en Marcel van Sunten 
 
 
1. Opening 20.00 uur door Chris  
 
2. Ingekomen stukken / mededelingen; 

• Verslag werkgroep leefbaarheid, niet behandeld ivm afwezigheid Jack 
• Verslag bezoek wethouder Clemens Piena; de € 150.000 voor buurt gericht 

werken, is er dit jaar al. Ook in 2020 is dit bedrag beschikbaar. Deze bedragen 
zijn bedoeld ter ondersteuning van ideeën van bewoners in elke buurt van de 
gemeente Oosterhout. Dus ook voor Dorst!  

• Uitnodiging verkeersmobiliteit voor 18 november op het gemeente huis. Deze 
was nog binnen gekomen bij Peter, de uitnodiging is doorgestuurd naar de 
werkgroep ROVER. 

 
3. Mededelingen / terugkoppeling diverse bezoeken; 
- 23 oktober, kennis maken met ambtenaren verschillende projecten. 

Fijn om de betrokken contactpersonen te ontmoeten en te spreken. Er is nog 
werk te doen mbt het samen oppakken van zaken. Veel zaken lopen al en we 
‘springen nu later op de trein’. Wel van belang om goed te kijken naar het vooraf 
gaande traject of dit wel in het belang van het dorp is. 

- 25 oktober, bezoek Boxtel met ambtenaren, raadsleden en belangstellende.  
Dit is georganiseerd om te kijken naar vormen van buurt gericht werken of 
wellicht buurt gestuurd werken. Meerdere projecten bezocht die allemaal anders 
van opzet waren. Chris vond de toegevoegde waarde minder in relatie tot buurt 
gestuurd werken.  

-8 november, bezoek wethouder Clemens Piena aan Dorst, zie verslag van dit bezoek. 
-7 november, voorgesprek tussen Guus en Cees Joosen mbt thema dag over kerkdorpen. 

Voorgesprek voor de 23e november. Hier zullen meerdere items de revue 
passeren om de kerkdorpen meer onder de aandacht te brengen en zaken verder 
uit/toe te lichten. Er worden filmopnames van gemaakt. Chris zal ons 
vertegenwoordigen. 
 

4.Notulen en actiepunten vorig overleg; 
Er wordt geconstateerd dat het van groot belang is dat er bij de 

bestuursvergaderingen alles aan gedaan moet worden om een afvaardiging van de 
werkgroepen aanwezig te laten zijn. Bij afwezigheid stokt de voortgang heel erg snel. Nu 
Jack voor langere tijd afwezig zal zijn is het van belang dat er een ander vanuit 
leefbaarheid bij de vergaderingen aanwezig is of dat iemand van het bestuur aanschuift 
bij de werkgroep Leefbaarheid. Rian gaat contact zoeken om hier een oplossing voor te 
vinden.  
 Ontwikkelingen Dorst-Oost. Zowel voor leefbaarheid als verkeer is het zaak om 
het gesprek aan te gaan met betrokken contactpersoon van de gemeente, Mark 
Brouwers. Als we items in willen brengen die door de bewoners genoemd zijn nav het 



onderzoek van leefbaarheid is het van belang om deze kenbaar te maken. De 
aanwezigen achten het van belang om ook contact te leggen met de ontwikkelaar 
‘ruimte voor ruimte’. Qua verkeer is de aan- en afvoer van materialen, groot en zwaar 
verkeer van belang. De bestaande straten die leiden naar de te ontwikkelen locatie in 
Dorst zijn onvoldoende ingericht om te gebruiken als ‘aan- en afvoer route. Tuindorp is 
hierbij het voorbeeld hoe het niet moet. 
Chris gaat samen met de werkgroepen een afspraak maken met betrokken ambtenaren 
en ontwikkelaar. 
 Chris heeft een ‘contacten lijst verzonden. Hierop is weinig reactie gekomen. 
Graag waar mogelijk aanvullen met openstaande gegevens. Vraag wel toestemming aan 
de betrokkenen of dit akkoord is, de wetgeving is hierin nogal strikt (AVG). Het is een 
lijst voor intern gebruik. 
 
5. Situatie Guus, Politiek vs Platform; 
 Guus is op 22-10-2019 toegetreden tot de gemeenteraad van Oosterhout voor de 
fractie van D66. Er volgt een discussie. Is een politiek functie te verenigen met zitting in 
het bestuur van het Platform? De statuten zeggen er niets over, de meningen zijn niet 
unaniem. Uiteindelijk is de conclusie dat een politieke functie niet verenigbaar is met 
deelname aan het bestuur van het platform. Besloten wordt de statuten hierop aan te 
passen.  Guus zal de eerste ‘Dorps vergadering’ terug treden. Tot die tijd blijft hij in het 
bestuur, zijn functie als penningmeester legt hij wel per direct neer. Unaniem geeft het 
bestuur aan dit te accepteren.  
Wel zal Guus, samen met Walther, op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen 
binnen het platform. De link met de politiek is voor ons van belang. 
Het bestuur gaat op zoek naar vervanging van Guus. 
 
6. Linking Pin werkgroep leefbaarheid agv ziekte Jack 
 Zoals bekend heeft Jack een operatie ondergaan aan zijn hart. Jack zal geruime 
tijd nodig hebben om hiervan te herstellen. Zoals aangegeven bij de ‘notulen’ is het van 
belang dat er bij afwezigheid van de linking pin tussen werkgroep en bestuur wel 
iemand als vervanger aanwezig is. Dit zullen we organisatorisch anders moeten borgen 
binnen het platform en de werkgroepen. Als er geen vertegenwoordigers zijn dan is het 
niet mogelijk om items te behandelen. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen ideeën en 
insteek, maar er is dan hele grote kans dat we de werkgroep voor de voeten lopen wat 
absoluut ongewenst is. Actie: allemaal, we moeten dit waarborgen in de opzet van 
werkgroepen en bestuur. 
 
7. Financiën; 

Het platform heeft financieel gedraaid op het budget van buurtpreventie, dat was 
en is de meest praktische oplossing geweest in deze startfase. Helaas is het nu wel dat 
dit budget helemaal op is. Op 01-01-2020 komt er weer budget vrij vanuit de gemeente. 
Alle kosten kunnen tot dat moment bij Merijn in gediend worden. Het is even een 
overbruggingssituatie. 
 
8. WVTTK 
 Rian zorgt voor een bloemetje richting Jack. 
 Bezoek Carmen Mutsaerts (Senior project- & communicatieadviseur) op 22 
november om 11.00uur. Rian en Peter gaan daar heen.  
 



9. Datum volgende vergadering 
Woensdag 11 december om 20.00 uur in De Klip.  


