
Agenda werkgroep Dorst Oost 26 februari De Klip (20.00 – 22.00) 

Leden: Arthur Kok, Ruud Krause, Elise Krause - Emans, André Op de Weegh. Gabriëlle Peters (linking 
pin met bestuur). 

Aanwezig: Arthur Kok, Elise Krause - Emans, André Op de Weegh, Gabriëlle Peters (notulist) en Rian 
Brokx. 

Agenda: 

 Opening 
 Kennismaking 
 Informeren over stand van zaken m.b.t. het project Dorst Oost 
 Vaststellen doel van de werkgroep Dorst Oost 
 Brainstormen over taakverdeling, activiteiten, plan van aanpak en tijdslijn 
 Wat verder ter tafel komt 

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

Verslag werkgroep Dorst Oost 26 februari De Klip (20.00 – 22.00) 

1. Opening 

Gabriëlle opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ruud Krause is helaas verhinderd. 

2. Kennismaking leden 

Er volgt een voorstelrondje van de aanwezigen. 

3. Informeren over stand van zaken m.b.t. het project Dorst Oost 

De leden worden door Rian en Gabriëlle geïnformeerd betreffende de stand van zaken van Dorst 
Oost. De volgende documenten zijn gemaild: 1. E-mail van Mark Brouwers (woensdag 26 februari), 
projectmanager bij gemeente Oosterhout, betreffende Planning Dorst Oost. 2. Resultaten inspraak 
Dorst Oost. 

4. Vaststellen doel van de werkgroep Dorst Oost (aandachtspunten: ontsluiting, starters en 
seniorenwoningen maar ook basisschool capaciteit en andere voorzieningen) 

 

- Doel Platform Dorst (overgenomen van de site https://platformdorst.nl/):  

Leefbaarheid Dorst blijven verbeteren: Onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in 
Dorst op de agenda zetten van gemeente Oosterhout en andere relevante partijen, zoals bijv. ProRail 
of de provincie Brabant. 

Actieve bewoners: Het bewoners Platform Dorst wil de bewoners activeren om zich in te zetten voor 
de leefbaarheid van Dorst door hen te betrekken bij de aanpak van door hen zelf aangedragen 
onderwerpen. Deze onderwerpen worden in, door bewoners gevormde, werkgroepen besproken en 
voorbereid om vervolgens met de gemeente Oosterhout te bespreken. 



Samenwerking met Gemeente Oosterhout: De werkgroepen staan in goed contact met de door de 
gemeente Oosterhout afgevaardigde ambtenaren. Zij bespreken de relevante onderwerpen 
inhoudelijk met elkaar. De opvolging is een zaak van de gemeente Oosterhout. Het bestuur ziet toe 
op een effectief proces. 

Communicatie: De werkgroepen informeren, in minimaal 2 maal per jaar te houden 
dorpsvergaderingen,  de inwoners van Dorst over de aanpak en status van de geselecteerde 
onderwerpen. Tussentijdse communicatie vindt plaats via de website www.platformDorst.nl. De 
werkgroepen hebben een eigen pagina op deze website en zijn daarnaast met een eigen e-mail adres 
te bereiken voor alle Dorstenaren. Overige communicatie kanalen zijn de Dorstlezer en bij 
belangrijke onderwerpen wordt er gebruik gemaakt van huis-aan-huis verspreiding van een flyer. 

- Doel werkgroep Dorst Oost 

Bevorderen van leefbaarheid van Dorst Oost door middel van het inventariseren, kanaliseren en met 
de gemeente Oosterhout bespreken van de wensen en ideeën van de bewoners (iig geen valse 
verwachtingen wekken). 

5. Brainstormen over taakverdeling, activiteiten, plan van aanpak en tijdslijn 

Relevante data en tijdlijn: 

- Donderdag 19 maart 20.00 uur in de Klip presentatie visie aan alle werkgroepen van het 
Platform (werkgroep Dorst Oost is bij dezen uitgenodigd). 

- 26 maart: Dorstlezer wordt rondgebracht. 
- 31 maart voorgelegd aan gemeenteraad (schetsontwerp). 
- Donderdag 2 april 16.00 – 20.00 uur in de Klip omgevingsdialoog gemeente. 
- In week 12 (16 maart) wordt bewonersbrief verspreid door gemeente. 
- In week 13 ( 23 maart) bespreking platform Dorst en gemeente (Mark Brouwers) over 

praktische zaken (hopelijk in de avond?). 
- Donderdag 23 april dorpsvergadering in de Klip. 

Plan van aanpak en taken: 

- Concrete vraag opstellen naar gemeente (Mark Brouwers): Arthur stelt conceptbrief op, 
Gabriëlle zal aanvullen en opsturen. 

- Elise, André en Rian gaan naar openbare raadsvergadering om 19.30 uur (stukken staan 30 
maart op de site van de gemeente https://ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=oosterhout). 

- De werkgroep zal vertegenwoordigd zijn bij de omgevingsdialoog op 2 april om te observeren 
en feedback op te halen: alle bewoners van Dorst kunnen op 2 april van de gemeente 
informatie krijgen. De Dorstlezer van 26 maart zal hierover berichten. 

- Rian schrijft het bericht en de werkgroep geeft feedback hierop. 

 

6. Wat verder ter tafel komt en volgende vergadering 
- Email- adres: dorstoost@platformdorst.nl 
- Volgende vergadering: 19 maart in de Klip na de presentatie van de visie. 

 

mailto:dorstoost@platformdorst.nl

