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Zo'n 50 dorpsgenoten hebben aan de uitnodiging van de Initiatiefgroep Platform Dorst 
gehoor gegeven en zijn aanwezig bij de presentatie over het voorstel hoe het 
Bewonersplatform Dorst vorm te geven. 
 
De avond wordt geopend door de voorzitter Leo van Gerven van de Initiatiefgroep 
Platform Dorst. Hij vertelt het stukje historie hoe we als Initiatiefgroep Platform Dorst 
tot het voorstel zijn gekomen. 
 
Daarna neemt Chris Loonen het woord over en hij presenteert het voorstel hoe het 
Platform Dorst in te gaan richten. 
 
Op basis van de input op de bewonersavond van 14 februari j.l. is het voorstel het 
platform als een stichting te organiseren. Dit geeft de minste administratieve lasten. Het 
bestuur dient wel benoemd te worden door de algemene vergadering maar dit is 
middels statuten te regelen.  
Het platform bestuur dient minimaal te bestaan uit 3 personen te weten een voorzitter, 
secretaris en een penningmeester.  Hiervoor worden vrijwilligers gezocht.  
Het platform bestuur houdt zich bezig met het organiseren van het proces zoals 
bijvoorbeeld minimaal 2 jaarvergaderingen. Het platform bestuur bemoeit zich niet met 
de inhoud.  
De inhoud wordt vormgegeven door de betreffende werkgroepen. Het voorstel, 
gebaseerd op onderwerpen die de bewoners van Dorst belangrijk vinden, is te starten 
met een 3-tal werkgroepen; 
-A. Ruimtelijke Ordening / Spoor 
-B. Leefbaarheid / Buurtpreventie 
-C. Toekomstvisie Dorst 
De werkgroepen -A. Ruimtelijke Ordening / Spoor en B. Leefbaarheid / Buurtpreventie 
borduren voort op al reeds bestaande initiatieven Dorst Trilt van Dion van der Sanden 
en de Buurtpreventie. Deze werkgroepen kunnen andere gerelateerde onderwerpen 
omarmen maar er kan ook altijd bewust gekozen worden voor het opzetten van een 
nieuwe werkgroep wanneer daar voldoende belangstelling voor is. Om deze 
werkgroepen te bemensen en aan de slag te gaan worden ook vrijwilligers gezocht.  
De communicatie van Platform Dorst zal zoveel mogelijk plaats vinden via de Dorstlezer. 
Er zal ook een website www.platformdorst.nl worden gelanceerd en voor urgente zaken 
maken we gebruik van flyers. Het platform bestuur organiseert minimaal 2x per jaar een 
openbare vergadering waarin de voorzitters van de werkgroepen hun werkzaamheden 
en voorgang presenteren. Het platformbestuur heeft op regelmatige basis overleg met 
de voorzitters van de werkgroepen om het algemene en onderlinge proces te bewaken 
zodat er voldoende verankering/communicatie is met de Dorstenaren.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chris vertelt ook over het bezoek aan de Burgemeester en Wethouders. Het initiatief van 
Dorst wordt goed ontvangen. De Burgemeester heeft toegezegd aan iedere werkgroep 
een ambtenaar toe te kennen zodat er korte lijnen zijn met de gemeente. Daarnaast is 
Merijn Scheifes naar voren geschoven als contactpersoon en tevens bewaker van de 
slagvaardigheid van de gemeente. Hij mag de Burgemeester bellen als zaken op het 
gemeentehuis in Oosterhout te lang op zich laat wachten.  De Burgemeester is 
voorstander om eerst maar eens aan het werk te gaan en later zaken op papier te 
regelen. Nu al een convenant opstellen zou wellicht al teveel structuur geven en 
hinderlijk kunnen zijn. Het is beter om eerst maar eens te gaan werken en daarna de 
structuur van werken die bewezen is en werkt vast te leggen.  
 
Dion van der Sanden informeert de aanwezigen over de problematiek van het spoor. 
Door het inzetten van andere locomotieven met een hogere snelheid is er sinds 2017 
beduidend meer overlast. Dit is inmiddels met metingen bewezen. Dion zit samen met 
de gemeente aan tafel bij ProRail. Dion zoekt ondersteuning van Dorstenaren om de 
problematiek inzichtelijk te maken en het draagvlak te vergroten, bijvoorbeeld door het 
opzetten van een enquête. Daarnaast is het voor hem ook goed om eens te kunnen 
brainstormen over een aanpak en wanneer hij een keer verhinderd is voor een 
vergadering iemand hem waar kan nemen. 
 
De aanwezige bewoners van Dorst stemmen in met de voorgestelde structuur voor het 
platform Dorst. Daarna wordt een beroep gedaan op de bewoners van Dorst om zich als 
vrijwilliger aan te melden, hetzij voor het bestuur van het platform, hetzij voor een van 
de werkgroepen.  
 
Op de avond zelf hebben zich al 11 Dorstenaren gemeld. Daarnaast is bekend dat er nog 
een aantal dorpsgenoten interesse hebben.  Dorstenaren die interesse hebben om een 
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bijdrage te leveren aan het Platform zij het bestuurlijk zij het inhoudelijk via een 
werkgroep worden voor dinsdagavond 23 april uitgenodigd. Op deze avond zal met deze 
geïnteresseerden verder van gedachten worden gewisseld zodat er weer een stap gezet 
kan worden aan het verder concretiseren van het Platform Dorst. De Initiatiefgroep 
,aangevuld met adviseurs, zal voorlopig ondersteuning blijven bieden aan het geheel 
totdat het gehele platform en de werkgroepen goed in het zadel zitten. De werkgroepen 
zullen mogelijk al snel van start gaan maar het bestuur zal pas formeel zijn na een 
benoeming door een openbare vergadering.  


