
Notulen 10de bestuursvergadering Platform Dorst 
 
Aanvang;  19 augustus 2020 20.00 uur Bavelstraat 12 
Aanwezig; Chris Loonen, Jack Boomaars, Ger Nouws, Paul van den Wijngaard, 

Marielle Govers en Rian Brokx 
Afwezig; Peter Huijbregts, Koen van Dijk en Marcel van Sunten 
 
 

1. Opening 20.00 uur door Rian 
De vergadering is bedoeld om de bijeenkomsten van woensdag 16 september 
met de Gemeenteraad en de dorpsvergadering van 1 oktober voor te bereiden.  
 

 
2. Bezoek Gemeenteraad aan Dorst – woensdag 16 september; 

Het doel van het Platform van het gesprek is commitment van de gemeenteraad 
dat het Platform als volwaardige gesprekspartner voor de Gemeente gezien 
wordt. De Visie op Dorst en de verkeersproblemen moeten serieus genomen 
worden door de Gemeente. Hiervoor is een betere samenwerking nodig. 
 
De agenda van de avond zal de volgende agendapunten kennen; 
1. 1-jaar Platform; wat is gerealiseerd, terugblik en vooruitkijken; Jack biedt zich 

aan om hieraan mee te werken samen met Peter (tekst, presentatie)  
2. Visie; beknopte presentatie door Lars 
3. Verkeer en overige knelpunten; beknopte presentatie van diverse gevaarlijke 

situaties en verkeersproblemen door Paul. Deze zouden inzichtelijk gemaakt 
kunnen worden met foto’s of filmpjes. Het moet duidelijk zijn dat Dorst Oost 
ontsluiten via het dorp echt geen optie is. Gemeente Oosterhout moet niet 
adhoc te werk gaan maar vanuit een visie op Dorst zaken realiseren. Platform 
Dorst doet een beroep op Gemeente Oosterhout om de visie samen te delen 
en te gaan realiseren. 

 
We moeten ook vragen of de Burgemeester die avond mee komt.  
Iedereen van het platform zal zoveel mogelijk die avond aanwezig zijn. Rian en 
Chris zijn wegens vakantie afwezig. Peter heeft de coördinatie over de avond.  
 

3. Dorpsvergadering – donderdag 1 oktober 
De Dorpsvergadering kent een flinke agenda. Rian stelt voor al zoveel mogelijk 
informatie in een flyer te zetten en deze medio september te verspreiden om de 
vergadering aan te kondigen. Er wordt besloten om wel een aankondiging te 
doen middels een flyer te maken maar de informatie beperkt te houden. Voor 
informatie wordt naar de website verwezen. Rian geeft een voorzet.  
 
De agenda voor de dorpsvergadering is als volgt; 
 
1. 20.00 uur Opening 
2. 20.05 uur Bestuur benoeming Koen, Ger en mogelijke afvaardiging verkeer, 

aftreden Guus en Andre 
3. 20.15 uur Terugkoppeling werkgroepen; 

-20.15 uur werkgroep Buurtpreventie 



-20.25 uur werkgroep Verkeer 
-20.35 uur werkgroep Dorst Trilt 
-20.45 uur werkgroep Dorst Oost 

4. 21.00 uur Visie presentatie 
5. 21.30 uur Afsluiting met terugblik Platform  

Markt met tafeltjes van werkgroepen 
 

4. wvttk 
  
  


