
Notulen bestuursvergadering Platform Dorst 
 
Datum; 20 juli 2020; 20.00 uur 
Aanwezig; Chris Loonen, Peter Huijbregts, Paul van den Wijngaard (WG Verkeer), 

Marielle Govers (WG Dorst Oost) Koen van Dijk, Lars Jacobs (WG 
Leefbaarheid), Dion van der Sanden (WG Dorst spoor) en Rian Brokx 

Afwezig: Marcel van Sunten 
 
We hebben uitgebreid het gesprek besproken dat Rian, Lars, Peter en Marielle hadden met 
Ferdi Naafs (unitleider samenleving / wijkgericht werken), Marc Brouwers (projectleider 
Dorst Oost), Arnold Kastelijns (wethouder), Clémence Piena (wethouder).  

- Mbt de ontsluiting, wethouders Piena en Kastelijns snappen de urgentie en gaan in 
gesprek met de provincie over aansluiting op de N282. Na dit gesprek volgt een 
nieuw gesprek met Platform. We hebben het gehad over een plan B maar wachten 
eerst het gesprek af.  

- Mbt senioren woningen, er ligt een echte kans om senioren woningen te realiseren in 
Dorst-Oost. We zoeken senioren die een project groep willen oprichten en in gesprek 
gaan met de gemeente. WG leefbaarheid (lars) neemt contact op met KBO.  

 
Update verkeer: 

- Paul heeft het gesprek met de gemeente toegelicht.  
- Het snelfietspad, de voorlopige opzet stuit op weerstand binnen Platform. We 

wachten op het concept plan van de gemeente en gaan eventueel actie ondernemen.  
 
We hebben het uitgebreid gehad over hoe we omgaan met een initiatief of aanvraag vanuit 
inwoners en wat daarin de rol van Platform is.  
 

 Er komt een initiatief of vraag binnen bij 1 van de werkgroepen 
 De inititiefnemer/neemster zal een opzet maken en draagvlak onderzoeken in de 

betreffende buurt(en) 
 Platform ondersteunt in de opzet van het plan en begeleid naar de gemeente 
 Na de reactie van de gemeente zal Platform zich beraden over de vervolgstappen. 

Zwaarwegend is dat we onderbezet zijn en dus kritisch moeten zijn naar de 
haalbaarheid van plannen.  

 
Presentatie Visie aan de werkgroepen: 
28 julie, 20 uur 
Locatie: volgt 
Ger en Hans worden voor deze avpnd uitgenodigd 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dorpsvergadering:  
Nu we weer in grotere groepen bij elkaar kunnen komen willen we snel weer een 
dorpsvergadering houden. Voorstel is 17 september of 1 oktober. Rian gaat na of de gymzaal 
beschikbaar is.  
2 weken vantevoren zullen we gaan flyeren in Dorst. ‘ 
We willen de verschillende politieke partijen uit Oosterhout uitnodigen, Peter komt met lijst.  
 
Voorlopige onderwerpen voor de vergadering:  
 

- Status werkgroepen 
- Verkeizing bestuur, we zoeken nieuwe vrijwilligers 

 
Spoor Dorst update: 
 

- 24 aug is er een belangrijk overleg met Prorail over de vraag waarom het 
treinverkeer via de Brabant route zo enorm toeneemt en dat verkeer niet via de 
Betuwe route gaat.  

- 11 sept is er een TFF vergadering over een onderzoek over de gezondheid van 
mensen die aan het spoor wonen.  
 

 


