
Notulen 11e bestuursvergadering Platform Dorst 

 

Datum; 30 september 2020; 20.00 uur 

Aanwezig; Jack Boomaars, Marielle Govers,  Peter Huijbregts, Chris Loonen,  

Paul van den Wijngaard  

Afwezig: Rian Brokx, Lars Jacobs, Ger Nouws, Marcel van Sunten 

 

Notulen vorige vergadering 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de vorige vergadering. 

Paul meldt het wel jammer te vinden dat wijzigingen in het programma niet zijn 

gecommuniceerd met alle betrokkenen. Hierdoor is onnodig energie gestopt in het 

voorbereiden van een presentatie. 

 

Dorpsvergadering  

Door de gewijzigde regelgeving rondom het Corona virus blijkt het niet meer mogelijk een 

fysieke dorpsvergadering te houden. Dit zal op de site vermeld worden (actie Chris) en alle 

mensen die zich via de mail aanmelden voor deze vergadering zullen dit bericht krijgen.  

 

Deelname FEEDBACK proces WG Verkeer 

De werkgroep verkeer heeft een bijeenkomst gehad met wethouder Piena, 

verkeersambtenaren,  projectmanagers en onze buurtcoördinator met als onderwerp het 

snelfietstrace en de ontsluiting van Tuindorp (of Dorst west). Namens de WG verkeer waren 

Willem en Paul  aanwezig. In dit gesprek is door de gemeente een tijdslijn en een participatie 

proces voorgesteld en de werkgroep heeft aan het bestuur van het platform gevraagd hier 

feedback op te geven, voordat zij een antwoord geven aan de gemeente. 

Er ontstaat een stevige discussie, omdat enkele leden vinden dat de gemeente hier enorm 

tekort is geschoten. Ondanks eerdere toezeggingen, klanbordgroepen en meerdere 

verzoeken om informatie is er nooit iets gedeeld en nu liggen er plotseling twee uitgewerkte 

voorstellen, zowel voor het fietspad als voor de ontsluiting Dorst-West. Het woord 

participatie vinden zij hier totaal ongepast. De bewoners zijn nergens in gekend. 

De werkgroep heeft zelf het idee dat het voorstel van de gemeente wel werkbaar is, omdat 

er nog gelegenheid geboden wordt voor inspraak door bewoners. 

Omdat het platform toch al het plan had om een gesprek met de wethouder aan te vragen 

over de procedures in dit soort situaties, is afgesproken dat eerst het bestuur dit gesprek 

gaat voeren en de werkgroep daarna, aan de hand van de uitkomst, bepaalt wat de te 

nemen stappen zijn. 

 

Status Dorst-Oost  

Peter heeft, als woordvoerder op dit dossier, al begin september bij de betrokkenen bij de 

gemeente gevraagd naar de voortgang, maar hierop nog geen reactie mogen ontvangen. Wij 

willen o.a. graag weten wat de vorderingen zijn bij het bundelen van alle binnengekomen 

reacties. De status van de gevraagde directe ontsluiting op de rijksweg is daardoor ook 

onduidelijk. Peter zal opnieuw contact opnemen om de gevraagde informatie te krijgen. 

Gebleken is dat het platform geen formele bezwaarprocedure kan voeren namen bewoners 

van Dorst. Mocht zich een situatie voordoen waarbij formele bezwaren ingediend moeten 

worden, dient dit te geschieden door de bewoners zelf, als prive personen. 

 



 

 

Subsidie aanvraag en openen bankrekening  

De subsidieaanvraag voor 2021 is door Chris afgehandeld, dit moest vóór 1 oktober 

gedaan zijn. 

Het aanvragen van een bankrekening voor het platform (de stichting) loopt. Dit heeft 

vertraging opgelopen omdat de registratie bij de KvK niet helemaal up to date was. 

Als de rekening geopend is, zal aan Ron gevraagd worden de zaken over te dragen. Door 

het wegvallen van Koen is er nu een vacature ontstaan voor de functie van 

penningmeester. 

 

Communicatie met bewoners  

Bij de opzet van het platform is vastgesteld dat de Dorstlezer de meest optimale vorm 

van communicatie met de bewoners van Dorst zou zijn. Incidenteel zou dan een 

bewonersbrief of flyer gebruikt kunen worden voor extra informatie voorziening. Dit 

idee blijkt toch niet helemaal te werken, mogelijk mede veroorzaakt door het wegvallen 

van fysieke contacten door het corona virus. 

Afgesproken is om contact te zoeken met een communicatie deskundige, met het 

verzoek ons te helpen met het opzetten van een communicatieplan (actie Chris). Dit 

omvat dan de communicatie met de bewoners, maar ook onderling. 

Omdat de dorpsvergadering op 8 oktober niet doorgaat, is besloten om een flyer te 

maken die huis aan huis verspreid gaat worden. De mensen moeten weten waar het 

platform zoal mee bezig is.  

De rolverdeling bij het opzetten van deze nieuwbrief is als volgt: 

- Chris verzorgt het algemene gedeelte 

- Peter levert kopij aan over buurt[reventie, Dorst-Oost en het bezoek van de 

gemeenteraad 

- Paul levert kopij aan over de werkgroep verkeer 

- Marcel doet dit voor spoor (nog wel even vragen i.v.m. afwezigheid) 

- Lars doet dit voor leefbaarheid (ook vragen ivm afwezigheid) 

In de nieuwsbrief zal gemeld worden dat de mensen zivch kunnen inschrijven voor een 

periodieke nieuwsbrief. Chris zal de website hiervoor gereedmaken. 

De deadline voor de kopij word gesteld op 7 oktober, bezorging is gewenst rond 14 

oktober. 

 

Bezoek gemeenteraad op 16 september  

Op 16 september heeft een deel van de gemeenteraad samen met burgemeester Buijs een 

bezoek gebracht aan Dorst.  

Deze avond begon met een fietstocht door het dorp. Hierbij hebben we stilgestaan bij de 

verschillende onderwerpen die we tegenkwamen, zoals;  

- Huidige situatie Baarschotsestraat 

- Tuindorp inclusief ontsluiting richting de provinciale Rijksweg 

- Mogelijke route Snelfietsroute 

- Gewenste ontsluiting en voorgestelde route van Dorst-Oost 

- Dorst en 30 kilometer (Spoorstraat ) 

- De Boswachterij en geluidsoverlast 

- Overlast van de spoorlijn 

- Verkeersplan Blauwsparstraat en omliggende straten. 

- Parkeersituatie bij Neerlandia 31 en Tendo 



- Verkeersituatie bij School 

- Toekomst Klip  

Daarna werd door de Werkgroep Leefbaarheid de Visie die we als platform hebben gemaakt 

toegelicht. Burgemeester Buijs prees het Platform voor het vele werk wat het afgelopen jaar 

al was verricht. Hij begreep dat het hier en daar schuurde maar verzocht om vooral in 

contact te blijven met elkaar. Vooral omdat in het najaar het Wijkgericht werken in de 

Gemeente Oosterhout van start gaat waarin Dorst en Oosterheide Pilots zijn in deze nieuwe 

manier van werken.  

Peter zal het verslag, samen met een paa filmpjes, naar de griffie sturen met het verzoek dit 

door te sturen naar de raadsleden. 

 

 

Wvttk 
Paul 

- Heeft de BOA aangesproken over de parkeerproblemen in de Sparrenlaan, met name 

wanneer er activiteiten bij Neerlandia of Tendo zijn 

- De gemeente heeft een abonnement genomen op software om mobiliteit (m.n. 

auto’s) te meten op basis van mobiele telefoons. In 2021 worden hiermee enkele 

nul-metingen verricht. 

- Harry Goos komt binnenkort kennis maken met de werkgroep. 

- In de mailwisselingen gaarne één onderwerp per mail aanhouden om verwarring te 

voorkomen. 

 

 

Volgende vergadering  

Uitgaande van de vaste beat “derde woensdag van de maand” zal de volgende vergadering 

zijn op woensdag 21 oktober.  

 


