
Inleiding 
De werkgroep Leefbaarheid van het platform Dorst heeft een visie voor ons dorp 
ontwikkeld. Deze visie hadden we graag persoonlijk met alle inwoners gedeeld om een 
terugkoppeling te krijgen en de vervolgstappen te bediscussiëren. Door de Corona-crisis is 
dit helaas niet mogelijk. We halen dit later zeker in. Hierbij een korte samenvatting van wat 
we bereikt hebben en de toekomstige plannen. 
 
Wat hebben we gedaan? 
We hebben gepraat met de inwoners, langs de deur, in een speeltuin en op het dorpsplein. 
De inwoners kwamen met wensen, oplossingen, suggesties of problemen. We hebben alle 
verkregen gegevens gebundeld. Van hieruit hebben we een visie gecreëerd die als leidraad 
moet gaan dienen naar de weg vooruit. Een visie gemaakt door Dorstenaren.  
 
Wat zijn de uitkomsten? 
De visie bestaat er vooral uit om in de toekomst de saamhorigheid en het welzijn in Dorst te 
verhogen. 
Dit willen we bereiken door te streven naar: 

• Een dorpscentrum met de hoofdfuncties binnen 500 meter van elkaar zoals: winkels, 
horeca, senioren-voorzieningen en voorzieningen voor kinderen.  

• In het centrum mogelijkheid tot parkeren en een reductie van het doorgaande 
verkeer, 

• Veilig bereikbaar basisonderwijs voor ieder kind in Dorst waarbij de school integraal 
onderdeel wordt van Dorst, 

• Verkeersluwte, hogere verkeersveiligheid en een prominentere plaats voor de fiets 
binnen en buiten Dorst, 

• Een maximale vermindering van geluids- en trillingsoverlast door het spoor, 
• Inwoners die niet alleen gezond maar ook vitaal zijn, 
• Een gepast woningaanbod zodat inwoners door kunnen stromen en 

levensbestendige woningen rond het centrum, 
• Verhoogde veiligheid en handhaving, 
• Een multifunctioneel cultuurgebouw, 
• Een dorp waar we duurzaam samenleven met de natuur. 

 

 



Om dit allemaal te bereiken moeten we een sterk dorpsplatform op zetten die een 
gesprekspartner kan zijn voor de gemeenten. Verder moeten we snel zaken kunnen 
implementeren en moeten we de verbeteringen communiceren met de inwoners 
 
Wat zijn de vervolgstappen? 
We gaan de visie, als de Corona criteria dit toelaten, presenteren aan de inwoners van 
Dorst. De visie zal dan omgezet moeten worden in acties en werkgroepen, soms in 
samenwerking met de gemeente. Een voorbeeld is een werkgroep die bekijkt of de 
bouwplannen van Dorst-Oost voldoen aan de ontwikkelde visie. Om werkgroepen te 
bemannen zijn vrijwilligers nodig. Aanmelden kan altijd via https://platformdorst.nl 
Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de visie neem dan contact op: 
 
leefbaarheid@platformdorst.nl  
 
Jean-Paul  (06 57 46 17 70 ) 
Lars   (06 24 81 40 02 ) 
Kees   (06 54 65 33 30 ) 
 

https://platformdorst.nl/
mailto:leefbaarheid@platformdorst.nl

