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Verslag vijfde bestuursvergadering Platform Dorst 

 

Datum: 19-02-2020 

Locatie: De Klip 

Aanwezig: Chris Loonen, Peter Huijbregts, Marcel van Sunten, André op de Weegh, Koen van Dijk, 

Rian Brokx (voorzitter), Gabriëlle Peters (notulist) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Agenda 5e bestuursvergadering Platform Dorst op 19 februari om 20.00 uur in De Klip Dorst 

 

1. Opening en vaststellen notulen van 15-01-2020 

2. Mededeling / Ingekomen stukken; 

3. Status Stagiaire Communicatieplan (Gabrielle) 

4. Terugkoppeling werkgroepen 

5. Case Plataanstraat - inbreng voor evaluatie rol Platform (André) 

6.  Organisatie ontwikkeling Oosterhout Wijkgericht werken 

 terugkoppeling informatiebijeenkomst 5/2 (Koen/Peter) 

 bespreking randvoorwaarden spelregels samenwerking gemeente Oosterhout 

 bespreking randvoorwaarden spelregels samenwerking bewoners Dorst 

7. Dorst Oost (Gabrielle/Rian); update werkgroep / aanpak / planning 
8. Dorpsvergadering maart / april? 
9. Wvttk en rondvraag 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Verslag 

 

1. Opening en vaststellen notulen van 15-01-2020 

Notulen zijn zonder aanpassingen vastgesteld. Met dank aan Rian. 

2. Mededeling / Ingekomen stukken; 
 

Dank voor de verslaglegging van alle vergaderingen! Alle verslagen moeten eerst 
goedgekeurd worden door de werkgroepen zelf. Daarna wordt het op de site gezet door 
Chris. 

 
Afspraak: Chris zet alle stukken op het besloten deel, Chris zal appen als er een nieuw 

document op staat. 
 

Casus Blauwsparstraat: Discussie over vraagstuk slecht wegdek Blauwsparstraat. Zijn de 
juiste stappen gezet? Andre legt uit dat het doel kennismaken met de gemeente was en 
tevens was er advies over hoe de casus/vraagstuk aan te pakken. Vraag: is deze casus 
aangevlogen zoals het zou moeten worden? 

 
Afspraak: het is goed om hierover te blijven praten, dan volgt bewustwording: het is 
belangrijk dat de gemeente het platform niet ziet als verlengstuk van de gemeente. 
Platform is onafhankelijk en behartigd het algemene belang voor de Dorstse inwoners voor 
behoud en verbetering van de leefbaarheid in Dorst, Seters en Steenoven. 

 
Casus Plataanstraat: er is een vraag van een bewoner om in Plataanstraat 
eenrichtingsverkeer in te stellen omdat er een onveilige situatie ontstaat. Bewoner heeft ook 
inventarisatie bij omwonenden gedaan. 

 
Goede route: Platform haalt ideeën van bewoners op en is doorgeefluik; platform neemt 
geen verantwoordelijkheid. Wel ondersteuning en adviezen over aanpak proces. Platform is 
geen kartrekker. 
 
Casus buurtpreventie: te hard rijden op de Spoorstraat: handhaving is moeilijk omdat er geen 
bekeuringen gegeven mogen worden. Afspraak: Peter gaat dit navragen bij de wijkagent.  

 

3. Status Stagiaire Communicatieplan (Gabrielle) 

De vacature is deze week door het projectbureau van de opleiding Communicatie Avans 
Breda uitgezet. Hopelijk zal dit een positief resultaat opleveren. 

4. Terugkoppeling werkgroepen 
 

Besluit: Platform zal Merijn uitnodigen voor gesprek, maar pas na delen visie aan alle 

werkgroepen. 

Besluit: Rian zal Lars/Jean-Paul uitnodigen voor presentatie visie aan alle werkgroepen 
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Werkgroep Leden  Stand van zaken 
Leefbaarheid visie 
bijeenkomst 23/1 
(Gabrielle/Lars/Peter –
status presentatie aan 
B&W) 

  
- Visie is teruggekoppeld, gesprek met Wethouder 

Clemens en Ferdi Naafs gepland op 24 maart om te 
kijken of de visie zou kunnen landen. 

- Presentatie aan werkgroepen 
- Presentatie college, en tijdens dorpsvergadering 
 
 
 

Ruimtelijke Ordening 
& Verkeer; status 
ontsluiting Dorst West 
+  bijeenkomst 30/1 
(Andre) 

 Zie verslag en punt 3 
 
En: school Marcoen heeft een vraag voorgelegd over 
veiligheid rondom school. 
En: ontsluiting Dorst West: geen informatie ondanks 
aandringen. Andre stuurt mail naar Gert-Jan Bartels. 
 

Buurtpreventie (Peter)  Zie punt 3 

Dorst Trilt (Marcel)  Zie verslag 

 

5. Case Plataanstraat - inbreng voor evaluatie rol Platform (André) 

Zie agendapunt mededelingen. 

6.  Organisatie ontwikkeling Oosterhout Wijkgericht werken 

 terugkoppeling informatiebijeenkomst 5/2 (Koen/Peter) 
o goede info over wijkgericht werken 
o blog hierover geschreven, zal Koen delen 
o gemeente Oosterhout weet het eigenlijk ook nog niet, moet nog uitgewerkt 

worden 

       

 bespreking randvoorwaarden spelregels samenwerking gemeente Oosterhout 
o dit punt schuift op naar de volgende vergadering 

 

 bespreking randvoorwaarden spelregels samenwerking bewoners Dorst 
o dit punt schuift op naar de volgende vergadering 

 

7. Dorst Oost (Gabrielle/Rian); update werkgroep / aanpak / planning 
1. Inloopmiddag en – avond voor informatie over Dorst Oost van gemeente (voor alle 

buurten). Verzet naar 2 april. 
2. Eerste werkgroepvergadering vindt volgende week plaats op 26 februari in de Klip. 
3. Extra leden werven tijdens inloopmiddag op 2 april. 
4. Afspraak: Flyer gaat mee met de brief van de gemeente. 



4 
 

5. Afspraak: 20 februari spreekt Rian Carmen over de meest recente informatie over 
Dorst Oost. 

 

8. Dorpsvergadering maart / april? 
1. Dorpsvergadering: wordt morgen door Rian besproken: donderdag 23 april in de Klip 

 

9. Wvttk en rondvraag 

o Voorstel voor agenda extra brede vergadering op donderdag 19 maart in De Klip. 

 Presentatie visie  
 Evaluatie Platform tot nu toe 

o Informatie op de flyer: er komt een inloopmiddag, dorpsvergadering, nieuwe werkgroep 
Dorst Oost (e-mail adres), presentatie visie. 

o Stand van zaken snelfietspad? Andre zal dit vragen aan Gert-Jan Bartels. 
o Geldpotje van 150.000 euro voor stimulering buitenruimte: rol van Platform via de site 

communiceren en stimuleren dat bewoners zelf initiatief kunnen nemen (informeren is 
motiveren). Rian zal de informatie doorsturen. 

o Afspraak: Actielijst in notulen opnemen 
o Afspraak: rouleren met notuleren. Koen zal de eerstvolgende vergadering notuleren. 

 

 

Nieuwe acties & Lopende acties: 

 

Datum 
Vergadering 

Deadline Actie Onderwerp Status 

19-2-2020 zsm 1 Doorsturen informatie subsidie buurtinitiaven gereed 

19-2-2020 zsm 2 Navraag status ontsluiting Dorst West  

19-2-2020 zsm 3 Navraag handhaving 30 km Spoortstraat Wijkagent  

19-2-2020 zsm 4 Uitnodigen werkgroepen om visie te presenteren (19 maart) gereed 

19-2-2020 Na 
presentatie 
visie 

5 Uitnodigen Merijn voor gesprek  
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Afgehandelde acties:         

      

Ter info / t.b.v. archief. Op volgorde van datum afhandeling! 

 

Datum 
Vergadering 

Afgehandeld Actie Onderwerp Status 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


