
Notulen 6de bestuursvergadering Platform Dorst 
 
Datum; 28 april 2020; 20.00 uur 
Locatie; Microsoft Teams 
Aanwezig; Gabriëlle Peters, Chris Loonen, Marcel van Sunten, Peter Huijbregts,  
  Lars Jacobs en Rian Brokx 
Afwezig: Koen van Dijk, André op den Weegh 
 

1. Terugkoppeling overleg gemeente Oosterhout  
Deze middag van 16.00 tot 17.00 uur heeft de werkgroep Dorst Oost een overleg gehad 
met Gemeente Oosterhout. Vanuit Gemeente Oosterhout waren aanwezig Marcel 
Willemsen (wethouder), Mark Brouwers (Projectleider Dorst Oost), Mike van de Waeter 
(projectmedewerker Ruimtelijke Ordening) en Carmen Mutsaers (communicatie). 
Hiervan is door Chris en Gabriëlle een verslag gemaakt. De gemeente heeft de planning 
van het informeren van Dorst inzake het schetsontwerp van Dorst Oost toegelicht. Het 
proces gaat als volgt; 
 
Woensdag 6 mei;  informeren Raad 
    Informatiepakket Dorst Oost aan inwoners Dorst 
    Flyer Platform Dorst en werkgroep Dorst Oost bij inwoners 
Woensdag 7 mei;  schetsontwerp Dorst Oost ter inzage www.oosterhout.nl 
Omstreeks 27 mei; Digitale omgevingsdialoog schetsplan Dorst Oost door  
    Gemeente Oosterhout georganiseerd voor inwoners Dorst 
17 juni;   informele sluiting feedback bewoners Dorst  
1 juli;   formele sluiting feedback bewoners Dorst 
 
De sluiting is uiterlijk 1 juli omdat half juli de Raad met zomerreces gaat en men voor dit 
zomerreces de raad nog wil informeren. 
 
De feedback op het schetsontwerp zal gebruikt worden voor verder invullen van het 
bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan wordt ter inspraak na de zomer 
voorgelegd.  
 
2. Rol Platform Dorst en de werkgroep Dorst Oost 
Platform Dorst heeft als doel de leefbaarheid van Dorst op peil te houden en waar 
mogelijk te verbeteren. De werkgroepen bestaan uit Dorste vrijwilligers die, in 
samenwerking met de gemeente Oosterhout, werken aan door de dorpsbewoners 
geselecteerde onderwerpen die de leefbaarheid van Dorst ten goede komen. De 
werkgroep Dorst Oost zal de leefbaarheid van Dorst en Dorst Oost behartigen. Het 
bestuur ziet toe op dit proces maar onthoudt zich van inhoudelijke inmenging. 
Werkgroep Dorst Oost is dus geen actiegroep en komt niet op voor individuele belangen 
van dorpsbewoners!. De werkgroep Dorst Oost behartigt het algemene dorpsbelang in 
relatie tot Dorst Oost en ziet erop toe dat de dorpsbewoners gehoord en gezien worden 
door de gemeente Oosterhout. 

  

http://www.oosterhout.nl/


  
3. Communicatie vanuit de werkgroep Dorst Oost 
1. Er zal een flyer meegaan met het informatiepakket over Dorst Oost van gemeente 

Oosterhout. Gabriëlle komt met een voorzet. 
2. Er zal een stuk over de visie op Dorst in de Dorstlezer worden gepresenteerd. Lars 

komt met een voorzet. Peter vraagt aan de redactie van de Dorstlezer wat meer tijd. 
3. Er zullen via het TV scherm bij bakker Dennis mededelingen gedaan worden aan de 

inwoners van Dorst waarbij de verwijzing naar de website van het Platform voor 
meer inhoud zal worden gedaan. Rian komt met een voorzet voor het weekend van 
2/3 mei. 
 

4. Visie Dorst 
De werkgroep Leefbaarheid heeft middels 80 interviews een gedeelde visie 
opgehaald bij de dorpsbewoners. Deze visie willen we graag communiceren aan de 
inwoners van Dorst en gemeente Oosterhout. We gaan dit via de Dorstlezer en de 
website doen. Vanuit deze visie kunnen we de plannen van Dorst Oost op de impact 
op de leefbaarheid van Dorst beoordelen.  
 

5. Koen van Dijk voordragen als penningmeester 
De bedoeling was om Koen van Dijk voor te dragen tijdens een dorpsvergadering in 
april als penningmeester van Platform Dorst. Hij vervangt Guus Beenhakker die voor 
D66 als raadslid is aangetreden en dus niet langer in het platform een onafhankelijke 
rol kon vervullen. Om toch door te kunnen wordt Koen als Interim penningsmeester 
aangesteld. Een formele benoeming komt daarmee later, hetzij digitaal het zij fysiek 
in een dorpsvergadering. 
 

6. Wvttk 
Marcel geeft aan waar de werkgroep Dorst Trilt staat. Er zijn experimenten gedaan 
door Pro Rail met het zachter laten rijden van de Trax maar dit is gestopt. Dit terwijl 
de bewoners wel de voordelen ervan, zoals minder trillingen, ervaarden. Pro Rail had 
de beoordelingscriteria niet goed opgesteld. De werkgroepen Dorst Trilt, Rijen Trilt 
en Oisterwijck Trilt gaan wel verhaal bij Pro Rail halen en willen het experiment 
doorgezet hebben. Deze input gaat ook naar het landelijk joint fact findingteam. Dion 
van de Sanden zit hier aan tafel. Hiervoor is dan ook een filmpje in Dorst opgenomen, 
dit filmpje zal binnenkort op facebook te zien zijn. Het overleg met de wethouder 
Clemens Piena is niet doorgegaan vanwege Corona. Dit zal dan later nog eens plaats 
vinden. 
 


