
Notulen 4de bestuursvergadering Platform Dorst 

 

Datum; 15 januari 2020 
Aanwezig; Chris Loonen,  Peter Huijbregts, André op de Weegh, Koen van Dijk, Gabrielle 

Peters en Rian Brokx 
Gast;  Leo van Gerven 
Afwezig; Guus Beenhakker, Marcel van Sunten 
 

1. Mededelingen & binnengekomen stukken                 
-welkom Leo van Gerven (buurtcoach Gemeente Oosterhout) en Gabrielle Peters 
(werkgroep Leefbaarheid) en voorstelrondje 
-uitnodiging werkgroep Leefbaarheid donderdag 23 januari 
-brief belastingdienst, geen verplichting BTW opgave 
-memo buurtpreventie (Peter Huijbregts) 
  
2. Verslag vorige vergadering  
Chris heeft contact gezocht met Rob Mutsaers. Rob heeft aangegeven dat wanneer het 
Platform een nieuwsitem heeft hij er een artikel aan wil wijden. 
Koen is nog niet ingewerkt op Financiën omdat er geen financiën zijn. Rian regelt wel de 
KVK-inschrijving van Koen, als beoogd penningmeester formeel te bekrachtigen door de 
Dorpsvergadering, zodat hij een bankrekening kan openen voor het Platform. (Actie Rian) 
 
Het bestuur benadrukt nogmaals dat de werkgroepen Notulen/Actielijsten moeten maken 
en verspreiden van hun bijeenkomsten, zo weten de Dorstenaren wat er gebeurt. Dit dient 
binnen een termijn van 2 weken te gebeuren. Zeker ook met oog op de wet Openbaarheid 
van bestuur. De notulen/verslagen/actielijsten moeten op de website van het Platform 
zorgen voor transparantie en verantwoording. 
De agenda van de bestuursvergadering zal voortaan altijd beginnen met update van de 
werkgroepen. 
 
3. Buurt gestuurd werken (Leo van Gerven) 
Leo is bij de vergadering aanwezig om het buurt gestuurd werken toe te lichten. De 
Gemeente Oosterhout wil een pilot met Dorst beginnen. Leo geeft aan dat het Platform zich 
goed voor moet bereiden door voor zichzelf de vragen te beantwoorden; 
-Hoe willen we samen werken met Gemeente Oosterhout, welke spelregels spreken we af 
-Welke onderwerpen voor Dorst te selecteren waar we aan gaan werken 
-Hoe te evalueren of pilot succesvol is geweest en wat we ervan kunnen leren 
 
Donderdag 23 januari is er een presentatie van de visie van de werkgroep Leefbaarheid en 
toekomstvisie Dorst. Wellicht dat deze input in de eerstvolgende Dorpsvergadering kan 
worden gebracht zodat er een selectie van onderwerpen bekrachtigd wordt door de 
Dorstenaren. Dit zal volgende bestuursvergadering op woensdag 19 februari besproken 
worden en verder geconcretiseerd worden zodat dit alles tezamen Visie, selectie 
onderwerpen en pilot buurt gestuurd werken geagendeerd kunnen worden voor de 
volgende Dorpsvergadering. 
 



4. Status project Dorst Oost (Rian) 
Rian heeft een e-mail van Mark Brouwers (Projectleider Dorst Oost) ontvangen waarin hij 
aangeeft nog geen nieuwe informatie of update te kunnen geven. In een telefoongesprek 
van 16/1 geeft Mark aan dat hij in februari het College over het schetsontwerp in kan lichten 
en maart hierover de Raad kan berichten, daarna de bewoners van Dorst via een 
informatie/inloop dag/avond. Dus de plannen zullen naar alle waarschijnlijkheid in maart 
naar buiten komen.  
 
5. Status project N282 (André) 
Andre heeft telefonisch contact met Gert Jan Bartels (Projectleider N282 ontsluiting Dorst-
West) gehad waarin hij aangeeft nog geen nieuwe informatie of update te kunnen geven. 
André gaat een persoonlijke afspraak met Gert Jan Bartels maken. (Actie André) 
 
Het ontbreken van informatie vanuit gemeente Oosterhout zorgt ervoor dat de 
eerstvolgende Dorpsvergadering opschuift naar maart, ook rekening houdend met Carnaval. 
 
6. Status communicatie TV-schermen Dagwinkel/Bakker Dennis (Peter/Rian) 
Zowel de Dagwinkel als Bakker Dennis zijn positief over het plaatsen van een TV-scherm voor 
informatie Platform en overige Dorste aangelegenheden. Bakker Dennis heeft zelf al een 
scherm. Peter en Rian zoeken uit welke technische infrastructuur nodig is en vragen subsidie 
hiervoor bij Gemeente Oosterhout aan. (Actie Peter en Rian) 
De belangrijke vraag is hoe hier de content up to date te houden. Chris wil de aangeleverde 
informatie wel omzetten naar een presentatie die op de schermen kan draaien. 
Communicatie is steeds geparkeerd omdat we zelf geen capaciteit/kwaliteit beschikbaar 
hebben. Gabrielle doet het voorstel om een HBO student vanuit Avans te benaderen met als 
opdracht een communicatieplan voor Dorst op te stellen. Dit wordt door iedereen omarmd 
(actie Gabrielle) 
 
7. Wvttk 
-Peter; brengt notitie in hoe Buurtpreventie met de andere werkgroepen wil verbinden, deze wordt 
voor de volgende vergadering geagendeerd evenals het verbinden van de werkgroepen in het 
algemeen 

-Peter; brengt de data van de aanwezigheid op het Dorpsplein van de nieuwe wijkagente Daphne 
van de Beuken in. Hij geeft aan dat het wellicht een mooi moment is voor bestuurs- en 
werkgroepleden om eens aan te sluiten. Het is 1x per 4 weken op een donderdagmiddag van 15.00 
tot 17.00 uur. De data voor 2020 zijn; 23 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april, 14 mei, 18 juni, 16 
juli, 13 augustus, 10 september, 8 oktober, 5 november en 3 december. 

-André; geeft aan door de Marcoen School te zijn benaderd voor de verkeersveiligheid rondom 
school. De vraag is welke rol het platform hier heeft. Is dit de situatie snappen, door vertalen naar 
gemeente en feeling houden of dat deze de betreffende situatie serieus opneemt? Het is duidelijk 
dat dit door de verschillende personen verschillend opgepakt wordt. Er rijst ook een vraag t.a.v. 
verantwoordelijkheid. Het moet duidelijk zijn dat het platform en de werkgroepen geen enkele 
verantwoordelijkheid dragen/overnemen. Het platform is faciliterend. Het is lastig waar de grens ligt 
en kennelijk is de rol van het platform hier nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Rian doet de 
suggestie dit voor een volgend overleg te agenderen.  

Volgende vergadering woensdag 19 februari 20.00 uur in De Klip 


