
Notulen 7de bestuursvergadering Platform Dorst 
 
Datum; 18 mei 2020; 20.00 uur 
Aanwezig; Chris Loonen, Peter Huijbregts, Koen van Dijk, Lars Jacobs en Rian Brokx 
Afwezig: Marcel van Sunten, André op de Weegh, Jack Boomaars 
 

1. Status werkgroep Dorst Oost 
Een aantal leden uit de werkgroep Dorst-Oost is gestopt. Zij zijn bang in conflict te 
komen tussen persoonlijk en collectief belang.  
Het bestuur verwacht niet op korte termijn versterking te kunnen krijgen vanuit het 
dorp. Er zijn al diverse oproepen gedaan vooral aan de bewoners die rondom Heiningen 
/ Cypressenstraat wonen. Besloten wordt om de werkgroep Dorst-Oost met expertise 
van de andere werkgroepen te versterken.  
Belangrijke issues die zijn gemeld zijn ontsluiting en trillingen. De ontsluiting van Dorst 
Oost is gepland op de Heiningen / Cypressenstraat aan de westkant en via de Oude 
Tilburgsebaan aan de zuidkant. Het bestuur van het platform vindt een ontsluiting via 
het dorp niet wenselijk en opteert voor een alternatief plan. Om te toetsen wat Dorst 
hier van vindt zal dit plan (actie Peter) kenbaar gemaakt worden aan het dorp via een 
banner (actie Lars). Daarnaast zal Chris dagblad de Stem benaderen en Peter de 
Oosterhouter voor een artikel. Hierbij zal ook een oproep gedaan worden aan welke 
woningnood er onder Dorstenaren is zodat de gemeente dit mee kan nemen waardoor 
het plan hierin voorziet. Via voorgedrukte formulieren kunnen de inwoners hun respons 
geven te verzamelen via een brievenbus op het dorpsplein. 
Voor trillingen wordt nu 30 meter afstand gehouden van het spoor. De ervaring bij 
bestaande woningen bijvoorbeeld in de Boswachterij is dat dit onvoldoende is om 
scheuren en overlast te voorkomen. Ook hier zal informatie over ingewonnen worden. 
 
De e-mail van het adres DorstOost@platform.nl kan gelezen worden na inloggen. Chris 
stuurt de inloggegevens naar iedereen van het bestuur. 
 
2. Brief aan gemeente over de kwaliteit van het proces 
Er zijn veel fouten gemaakt door de gemeente in de communicatie van het plan Dorst 
Oost.  
De gemeente Oosterhout heeft de werkgroep Dorst-Oost gevraagd om de kwaliteit van 
het proces te monitoren/bewaken. De werkgroep heeft het proces tot nu toe 
geëvalueerd en de volgende bevindingen gedaan: 
- Bewonersbrief van 23 april 2020: in de uitnodiging om de raadsinformatieavond op 6 

mei 2020 online bij te wonen stond een verkeerde link (bij live vergaderingen), 

daardoor konden veel mensen de avond niet bijwonen;  

- Het informatiepakket inclusief bewonersbrief van 6 mei 2020: is NIET op tijd bezorgd 

in Dorst-Oost. De bezorging vond pas een dag later op 7 mei 2020 plaats; 

- Informatiepakket van 6 mei 2020: op het reactieformulier stond een verkeerd e-

mailadres; 

- Informatiepakket van 6 mei 2020: niet alle pakketten bevatten een retourenvelop; 

- Zowel bewonersbrief als informatiepakket zijn niet bezorgd op Seters en Dorst Zuid 

(en verder?), hierdoor zijn vele dorpsbewoners niet betrokken bij de plannen Dorst 

Oost. 
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De werkgroep, maar ook het bestuur, vindt het betreurenswaardig dat er zoveel fouten 
gemaakt zijn hetgeen grote invloed kan hebben op het aantal reacties van de bewoners 
van Dorst over de plannen Dorst-Oost. Daarom verzoekt de werkgroep Dorst Oost de 
gemeente ook dringend om toch een fysieke omgevingsdialoog te organiseren. Deze 
brief gaat morgen uit. 

 
3. Hoe om te gaan met initiatieven van bewoners 
Vanuit de Boswachterij is er een initiatief gekomen om een fietstunnel onder het spoor 
aan te leggen. Nu is de vraag welke rol het platform moet opnemen. Het platform zal 
geen inhoudelijke rol op zich nemen maar een begeleidende rol in de contacten met de 
gemeente. Het platform kan wel adviseren over de voorbereiding zoals is er genoeg 
aantoonbaar draagvlak. 
 
4. Voorstel aanpassen huishoudelijk regelement 
Chris gaat een voorstel schrijven over de gewenste werkwijze met de gemeente. Dit 
bespreken we de volgende vergadering evenals de voorgestelde uitbreiding van het 
huishoudelijk regelement. 

 
5. Wvttk 
24 juni om 9.00 uur is er overleg met Clemens Piena over de visie op Dorst. Lars en Jean 
Paul gaan hier heen aangevuld met Peter en Rian vanuit het bestuur. 
 

 


