
Notulen Platform Dorst 

 

Datum; 11 december 2019 
Aanwezig; Chris Loonen,  Peter Huijbregts, Andre op de Weegh, Koen van Dijk, Marcel 
van   Sunten en Rian Brokx 
Afwezig; Guus Beenhakker 
 

1. Mededelingen & binnengekomen stukken                 
  
           -opname ORTS 23/11 over Kerkdorpen Chris Loonen; zie website ROS 
 Drimmelen (https://ros-d.nl )  - indien nodig wordt de samenwerking opgezocht 
 tussen de kerkdorpen                                       
           -verslag bezoek Carmen Mutsaers 30/10 Communicatie Oosterhout 
            -verslag bijkletsen Walther Hoosemans 25/11 
            -uitnodiging Ondermijning ZLTO en gemeente Oosterhout 
            -verslag bezoek Mark Brouwers Projectleider Dorst Oost 9/12 
            -oprichting Platform Dorst en statuten bekrachtigd door notaris 10/12; Chris zoekt 
 contact met Rob Mutsaers voor artikel in de Stem (actie Chris) 
            -contact André met Gert Jan Bartels ontsluiting Dorst West; plan ontsluiting wordt in 
 januari eerst teruggekoppeld aan klankbordgroep. André zit in de klantbordgroep en 
 houdt dit in de gaten (actie André).  
                   
2. Verslag vorige vergadering (notulen via Peter Huijbregts)  
 
3. Definitieve vervanging van Guus Beenhakker als bestuurslid 
In de eerst volgende dorpsvergadering treedt Guus Beenhakker af en zal Koen van Dijk 
voorgedragen worden als bestuurslid. 
 
4. Wie neemt penningmeesterschap Platform op zich. Ron Nieuwenhuis neemt nog tot 1/1 
waar. 
Koen geeft aan het penningmeesterschap op zich te willen nemen. Chris overlegt met Ron 
Nieuwenhuis inzake de overdracht en introduceert Koen aan Ron (actie Chris). Guus heeft de 
rekeningen aan Rian overgedragen voor 2019. Het betreft een 4-tal nota's die zij in zal 
dienen bij Merijn Scheffers. 
 
5. Wie neemt aanlevering Copy Dorstlezer over van Guus? 
Peter geeft aan dit wel op zich te willen nemen. Marcel, Chris en Rian geven ook aan stukjes 
te willen schrijven wanneer Peter geen tijd heeft.  
 
6. Tijdelijke? vervanging Jack Boomaars als bestuurslid / werkgroep leefbaarheid? 
Vanuit de werkgroep Leefbaarheid is geen ambitie om aan deel te nemen bij bestuur. 
Wellicht wil iemand van de werkgroep wel aanschuiven, wordt er niet te zwaar gedacht over 
een bestuursfunctie?. Rian zal hiervoor met Lars/Gabrielle contact opnemen. (actie Rian) 
 
 



7. Discussie Communicatiekanalen met gemeente Oosterhout e.e.a. Naar aanleiding van 
bezoek Carmen Mutsaers – zie verslag 
De website van Platform Dorst zou gebruikt kunnen worden voor het publiceren van 
bewonersbrieven. Bewoners van Dorst zouden zich hier ook kunnen abonneren. Dit zou ook 
met het overige nieuws kunnen. Verder is iedereen wel gecharmeerd van de digitale krant 
bijvoorbeeld bij de bakker en dorpswinkel op een TV scherm (actie Peter). Wellicht kunnen 
we hiervoor aanspraak maken op het potje buurt initiatieven? Rian overlegt vrijdag met 
Carmen Mutsaers.  
Overige zaken die op de website van Platform Dorst geplaatst kunnen worden zijn; 
-spreekuur wijkagent 
Chris geeft aan dat hij ook  meer input verwacht vanuit de werkgroepen (actie André en 
Marcel).  
 
8. Discussie vorming Werkgroep Dorst Oost / ander project? Ivm denktank voorstel pilot 
Dorst buurtgestuurd werken – zie verslag bezoek Mark Brouwers Dorst Oost 9/12 
Op de website van Platform Dorst zal een oproep gedaan worden aan bewoners Dorst maar 
met name ook de omwonende van Dorst Oost en Steenoven om zich aan te melden 
wanneer zij in de werkgroep Dorst Oost deel willen nemen (actie Chris/Rian). Rian zal wel 
contact opnemen met bewoners die zich al eerder hadden aangemeld (actie Rian).  
 
9. wvttk 
  
 


