
Agenda  en verslag werkgroep Dorst Oost 29 april 2020 (via Teams) 

Leden: Arthur Kok, Elise Krause - Emans, Gabriëlle Peters (voorzitter), Maud Overbeek, Wilco Buning 
(nieuw lid) 

Afwezig: André Op de Weegh, Mariëlle Govers (telefonisch naderhand op de hoogte gesteld) 

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

Agenda: 

• Opening: speciaal welkom voor Wilco Buning (nieuw lid) 
• Mededelingen: aanmelding nog een nieuw lid (Rob van Wijck) 
• Nabespreken overleg 28 april met gemeente (zie kort verslag vragen en antwoorden en 

verslag bestuursvergadering) 
• Hoe kan de werkgroep de kwaliteit van het proces bewaken en het collectief belang van het 

dorp behartigen? Welke acties komen hieruit voort? 
• Acties op korte termijn: flyer, mening ophalen (via e-mail, site etc), terugkoppelen 
• Wat verder ter tafel komt 

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

Verslag werkgroep Dorst-Oost 29 april 2020 (via Teams) 

1. Opening 

Gabriëlle opent de vergadering en heet iedereen welkom. Speciaal welkom voor Wilco Buning, nieuw 
lid. 

Wilco stelt zich nog even voor. 

2. Mededelingen: aanmelding nog een nieuw lid (Rob van Wijck) 

Gabriëlle: Rob van Wijck heeft zich aangemeld als nieuw lid. De werkgroep besluit dat Rob een goede 
toevoeging is. Elise neemt contact met hem op en stelt hem op de hoogte middels documenten die 
Arthur ook naar Wilco heeft gestuurd. 

3. Nabespreken overleg 28 april met gemeente (zie kort verslag vragen en antwoorden en 
verslag bestuursvergadering). 

Conclusie van het gesprek is een nieuw plan van aanpak m.b.t. communicatie met zoveel mogelijk 
elementen van voor de corona crisis. Op deze manier willen we de communicatie zo goed mogelijk 
houden. Gesprek verliep prima. Mike van de Waeter van de gemeente Oosterhout zal verslag 
binnenkort opsturen. 

Op 4 mei staat een informatiegesprek over ruimtelijke plannen gepland. Wilco sluit niet aan, Elise 
sluit wel aan. Arthur bericht Mike van de Waeter dat Elise meedoet aan de sessie maandag. 

Gemeente vraagt specifiek om procesbewaking, wellicht wat bang voor inmenging van inhoudelijke 
kant. We zullen ervoor waken dat we niet teveel op een zijspoor worden gezet. 



4. Hoe kan de werkgroep de kwaliteit van het proces bewaken en het collectief belang van 
het dorp behartigen? Welke acties komen hieruit voort? 

We gaan niet op de inhoud reageren maar willen het collectieve beeld van de reacties zien. Dit kan 
dan door het nagaan van de reacties en de verwerking van de gemeente hiervan. Dit zal aan het eind 
van de eerste inspraakronde (eind juni) duidelijker worden. 

Op dit moment is het lastig in te schatten welke acties er nodig zijn aangezien de plannen nog niet 
bekend zijn. Besloten is om 6 mei af te wachten en daarna acties op te zetten waar we merken dat ze 
nodig zijn. 

5. Acties op korte termijn: flyer, mening ophalen (via e-mail, site etc), terugkoppelen 
 

Gabriëlle heeft een voorstel flyer gedaan. Aantal suggesties om tekst korter/bondiger te maken zijn 
gedaan. Maud zal dit verwerken en een voorstel ervan rond sturen. Reacties kunnen per mail ook bij 
de werkgroep worden aangegeven. Flyer moet 30 april 16u uiterlijk bij Mike (gem. Oosterhout) 
binnen zijn. 

Wellicht is het een idee om een forum op te richten zodat bewoners met elkaar iover de plannen hun 
mening kunnen geven. Arthur houdt contact met Chris/bestuur Platform Dorst over de 
mogelijkheden op de site van Platform Dorst zodat duidelijk is of zo’n forum tot de mogelijkheden 
gaat behoren.  

6. Wat verder ter tafel komt en volgende vergadering 

Geen verdere punten. 

Volgende vergadering: 13 mei 20-21u. Gabriëlle zal een Teams uitnodiging versturen. 

 

Vergadering wordt 21u gesloten. 

 


