
Notulen 8ste bestuursvergadering Platform Dorst 
 
Datum; 15 juni 2020; 20.00 uur 
Aanwezig; Chris Loonen, Peter Huijbregts, Marcel van Sunten, Paul van den Wijngaard 
  (WG Verkeer), Marielle Govers (WG Dorst Oost) en Rian Brokx 
Afwezig: Koen van Dijk, Lars Jacobs (WG Leefbaarheid) 
 
Het doel van de avond was om, op basis van de reacties van de Dorstse bewoners op plan 
Dorst Oost, een brief te formuleren aan de gemeente. De werkgroepen Verkeer, Dorst Trilt 
en Dorst Oost hebben hiervoor ook een bijdrage geleverd. Deze bijdragen zijn opgenomen in 
de brief. De brief is vrij informatief opgesteld. Een meer formele reactie volgt na de fysieke 
omgevingsdialoog die nu uiteindelijk op 6 juli in het gemeentehuis Oosterhout gehouden 
gaat worden. De gemeente vindt het niet verantwoord om dit in Dorst te doen.  
 
Werkgroep Dorst Trilt 
Dion heeft een stukje aangeleverd voor de brief waarin hij aangeeft wat de laatste 
ontwikkelingen zijn m.b.t. het spoor. Er komt een nieuwe overgang waarbij het geluid wordt 
gedempt. Deze overgang zal in week 5 2021 gerealiseerd worden. Er gaan stemmen op om 
dan de overweg gelijk te verbreden zodat voetgangers en fietser niet de rijbaan op hoeven 
om het spoor over te steken. Dit is bij de gemeente neergelegd.  
 
Werkgroep Verkeer 
Paul geeft aan dat de werkgroep Verkeer aan de volgende onderwerpen werkt; 

1. Ontsluiting Tuindorp; de gemeente heeft toegezegd dat er in januari / februari 2020 
meer bekend zou worden gemaakt. Werkgroep wacht op reactie gemeente. 
Gemeente (Gert Jan Bartels projectleider) heeft aangegeven de klankbordgroep 
bijeen te roepen wanneer men concept plannen heeft. De werkgroep Verkeer was 
destijds nog niet opgericht en wil dan ook nu formeel zitting nemen aan de tafel van 
de klankbordgroep. Dit verzoek zal worden gedaan aan de projectleider. 

2. Boswachterij; er zou bekeken worden wat te doen met de onduidelijkheid mbt uitrit 
aan de Vliertzijde. Hier is met Maurice Paulissen van de gemeente over gesproken. 
Werkgroep wacht op reactie. 

3. Snelfietspad; volgens publicatie Stem is de route van het snelfietspad in Rijen wel 
bekend maar wat is de status in Dorst? Vraag is neergelegd bij de gemeente.  

4. Bestrating; In de Bavelstraat tussen Geerstraat en bocht naar Bavel zitten diverse 
zeer slechte stukken. Wanneer staat de herstraten op het programma? Het antwoord 
van de gemeente was dat de dat de herbestrating Geerstraat niet in planning van 
2020 staat. Gemeld dat het gaat niet over de Geerstraat maar over de Bavelstraat 
tussen de Geerstraat en de bocht naar Bavel. 

5. Fietspad tussen Geerstraat en Rijksweg vertoond veel spleten met gevaar voor 
fietsers. De gemeente is gevraagd voor een oplossing. 

6. Plataanstraat; de gemeente zou naar eenrichtingsoplossing kijken. Nog geen reactie 
van gemeente gezien. 

7. Blauwsparstraat; de gemeente wil de straat opknappen maar heeft nog geen contact 
met bewoners gezocht. 
 
 



 
Werkgroep Dorst Oost 
De meeste deelnemers van werkgroep Dorst Oost zijn gestopt omdat zij hun eigen belang 
niet goed konden scheiden. Marielle is vanuit Steenoven samen met Maud nog gebleven. 
Marielle heeft een inventarisatie gehouden op Steenoven. De samenvatting, van de reacties 
vanuit Steenoven, is opgenomen in de brief. 
 
In de webmail van Werkgroep Dorst-oost waren verschillende reacties van een persoon 
binnen gekomen. Vanwege zijn onderbouwde reacties gaat Chris contact leggen en 
screenen of hij interesse heeft om bij het platform te komen. Paul heeft ook nog een reactie 
voor deelname aan de werkgroep Verkeer.  
 
Dorpsvergadering 
In september gaan we als Platform een Dorpsvergadering organiseren in de gymzaal. Er 
wordt contact gelegd met de Klip wat mogelijk is. Tevens wordt er een nieuwe flyer 
gemaakt voor het dorp, dit ter aanvulling van de Dorstlezer. 
 
Mail 
Er komt centrale toegang  voor alle werkgroepen tot de mail. Chris neemt dit op met 
Berrie.  
 
Wvttk 
Geen bijzonderheden. 

 


