
Notulen werkgroep Dorst Oost 23042020 
 
Datum;  23 april 2020 
Aanvang; 20.00 uur met Microsoft Teams 
Aanwezig; Gabrielle Peters 
  Arthur Kok 
  Elise Krause 
  Maud Overbeek 
  Chris Loonen (bestuur) 
  Rian Brokx (bestuur) 
  Mariëlle Govers 
 
1. Opening en notulist 
 
2. Kennismaking werkgroep Dorst Oost 
Leden; 
Op dit moment heeft de werkgroep 5 leden, er is nog 1 aanmelding uit de Oude 
Tilburgsebaan. Deze staat even op de reservelijst. Arthur neemt contact met hem op. De 
werkgroep zoekt nog naar een vertegenwoordiging uit de Heiningen/Cypressenstraat.  
 
3. Status Dorst Oost  
De gemeente Oosterhout was voornemens om 31 maart de plannen van Dorst Oost te 
presenteren aan de Raad en op 2 april een omgevingsdialoog te organiseren voor de 
bewoners van Dorst. De werkgroep Dorst Oost van Platform Dorst was een goede 
werkwijze overeengekomen met de gemeente; 
 

1. Bewonersbrief en persbericht door Gemeente Oosterhout in week 12 (medio maart). 
2. Raad wordt geïnformeerd door bureau Ruimte voor Ruimte op 31 maart. 
3. Dorpsbewoners Dorst worden geïnformeerd middels inloopsessie omgevingsdialoog 

in de Klip 2 april. 
4. Dorpsbewoners Steenoven worden geïnformeerd middels inloopsessie 

omgevingsdialoog in de Klip 7 april. 
5. Feedback bewoners naar gemeente en naar Platform Dorst. 
6. Verzamelen en samenvatten feedback bewoners door Platform Dorst. 
7. Valideren samenvatting zienswijze Dorst met dorpsbewoners op Dorpsvergadering 

23 april . 
 
Helaas zijn deze plannen veranderd door toedoen van het Coronavirus. De gemeente 
gaat nu 6 mei de Raad over de plannen informeren maar er zijn nog geen nadere 
afspraken gemaakt met de werkgroep Dorst Oost van Platform Dorst. A.s. dinsdag 28 
april om 16.00 uur is er een digitaal overleg met de gemeente om dit verder af te 
stemmen. Vanuit de gemeente zullen hierbij aanwezig zijn wethouder Marcel Willemsen, 
Communicatie medewerkster Carmen Mutsaers en Mark Brouwers Projectleider Dorst 
Oost. Van de werkgroep Dorst Oost zullen aanwezig zijn Arthur Kok, Gabrielle Peters, 
Mariëlle Govers, Maud Overbeek en Chris Loonen vanuit bestuur.  
 
4. Vragen voor het overleg naar de gemeente Oosterhout 
1. Waarom is Marcel Willemsen i.p.v. Arnoud Kastelijns als wethouder Ruimtelijke 
Ordening bij dit project betrokken. Blijft dit zo gedurende het project? 



2. Welke stappen gaat het project doorlopen? Nu eerst schetsontwerp met feedback van 
Dorst, dan ontwerp bestemmingsplan met formele inspraak Dorst? 
3. In de nieuwe omgevingswet wordt er niet meer getoetst op een lijstje natuurlijke 
waarde maar de omgevingsdialoog wordt zwaarder ingezet. Is de nieuwe omgevingswet 
al geïmplementeerd in Oosterhout? En zo ja, geldt dat ook voor dit project? 
4. Welke reactie termijn wordt aangehouden voor de feedback na de digitale 
omgevingsdialoog van de bewoners? We nemen aan dat er geen wettelijke termijn geldt 
bij zo'n schetsontwerp? Platform heeft minimaal 1 maand nodig voor ophalen feedback 
en validatie na omgevingsdialoog. 
5. Worden Dorst en Steenoven middels 1 digitale omgevingsdialoog geïnformeerd? t er 1 
digitale sessie georganiseerd voor Dorst? Of wordt er onderscheid gemaakt tussen Dorst 
en Steenoven? Dat is wel onze voorkeur omdat het inhoudelijk heel anders beleefd 
wordt. 
6. Kunnen we als platform met een flyer meegeven in het informatie pakketje over de 
plannen Dorst Oost van de gemeente? 
7. Kunnen vergaderingen met de gemeente ook na 17.00 uur gepland worden, leden 
werkgroep Dorst Oost zijn vrijwilliger naast baan. 
 
5. Plan van aanpak 
Het is nu lastig om al acties te benoemen. Hiermee wordt gewacht tot e.e.a. bekend is na 
vergadering met gemeente. Wel kan de website van het Platform als zoveel mogelijk 
informatie geven. Daarnaast kunnen we het scherm bij bakker Dennis wellicht 
gebruiken om mensen erop attent te maken naar de website van het platform te gaan.  
De werkgroep Leefbaarheid zal ook om input gevraagd worden. Zij hebben een visie 
ontwikkelt na een 80-tal gehouden interviews in Dorst te hebben geanalyseerd. Deze 
visie moet nog gevalideerd worden. Dit zou eigenlijk op de dorpsvergadering van 23 
april gebeuren maar helaas kon deze door Coronavirus ook geen doorgang vinden.  
 
6. Wvttk 
Geen bijzonderheden. 
 
7. Volgende vergadering 
Vergadering gemeente dinsdag 28 april 16.00-17.00 uur. 
Volgende vergadering werkgroep Dorst Oost woensdag 29 april 20.00-21.00 uur. 
 
 


