
 

Notulen 13
de

 bestuursvergadering Platform Dorst 

 

Datum: Dinsdag 22 december 20.00 uur via Microsoft Teams 

Aanwezig: Ger Nouws, Chris Loonen, Marcel van Sunten, Peter Huijbregts en Rian Brokx 

  

1. Terugkoppeling gesprek Marcel & Carmen 21/12 

Status intentie overeenkomst is weergegeven in verslag van 21/12.    

Carmen zal stukje in Dorstlezer schrijven over samenwerking tussen Gemeente en Platform. 

Dit artikel zullen wij doorzetten op onze facebookpagina. 

Carmen regelt een bijeenkomst met een 8-tal ambtenaren om visie opties te beoordelen. 

Carmen zal namen van hen doorgegeven. Deze bespreking zal 2
de

 helft januari (26 of 28) in 

het stadhuis plaatsvinden. Dit is nodig om de kaders te verkennen. Vanuit Platform zal 

iedere werkgroep vertegenwoordigd zijn. De afgevaardigden komen nog wel bijeen voor een 

voorbereiding. Voorafgaand zal de input van de 5 projectgroepjes gestuurd worden (actie 

Ger/Rian). Hierin zijn verschillende ontwikkelingsmogelijkheden voor Dorst weergegeven 

eea op basis van de interviews met inwoners.  

De lijst van Carmen met projecten/aanvragen/aandachtspunten/kansen Dorst wordt ter 

kennisgeving aangenomen.  

 

2. Bestuurssamenstelling          

Rian motiveert haar beslissing om haar rol als voorzitter neer te leggen per 1 januari. Zij 

heeft Ger gevraagd om het voorzitterschap over te nemen. Rian wil graag aanblijven om het 

penningmeesterschap op zich te nemen.  

Met het vertrek van Paul mist de linking pin naar de werkgroep Verkeer. Peter en Ger zullen 

11/1 bij de vergadering van Verkeer aanwezig zijn. Omdat de situatie daarom vraagt zal de 

linkin pin naar Verkeer ingevuld worden door een bestuurslid. 

Een ander punt wat nog onvoldoende is geregeld is de betrokkenheid van Steenoven. 

Marielle zal hiervoor benaderd worden. Chris neemt dit op zich. Problematiek Steenoven 

moet ook toegevoegd worden aan de Visie Dorst (actie Ger/Rian). 

 

Bavel houdt een dorpsenquete over visie 2030. Tip om hier eens naar te kijken om er van te 

leren.  

 

3. Nieuwsbrief (digitaal/fysiek)        

Chris heeft een opzet gemaakt voor een digitale nieuwsbrief. Deze zal gestuurd worden naar 

de bewoners die zich aangemeld hebben. De nieuwsbrief zal snel gestuurd worden maar 

beperkte inhoud hebben. In januari zal een fysieke nieuwsbrief gemaakt worden waarin een 

update komt van alle werkgroepen. Aan de werkgroepen zal een bijdrage gevraagd worden 

van hooguit 5 regels om het compact te houden.  

     

4. Doorkijk 2021 

De ambitie voor 2021 is om aan het eind van het jaar de visie voor Dorst 2030 gereed te 

hebben gedragen door bewoners en gemeente.  

Hiervoor willen we einde Q1 1000 bewoners geactiveerd hebben voor het bewonerspanel. 

Ger heeft een wervende flyer geschreven. Rian zal deze gebruiken in het aanschrijven van 

alle verenigingen.  



We missen nog steeds kennis op het gebied van communicatie. De ambitie is wel om ieder 

kwartaal een nieuwsbrief uit te brengen. We willen ook meer communicatie vanuit de 

werkgroepen naar de bewoners. Marcel zal hiervoor een sjabloon opstellen zodat alle 

communicatie uniform verloopt.  

 

5. Wvttk 

- Chris verspreidt de notulen van de 12
de

 bestuursvergadering 

- mail Jan Coreman status Olmenstraat wordt gecheckt door Carmen of deze is opgenomen 

in meerjarenplan onderhoud. Gemeente denkt na over het openbaar maken van het 

Meerjarenonderhoudsplan.  

- mail tunnel Boswachterij, dit is een van de ideeën in de toekomstige ontwikkeling van Dorst 

- bewonersbrief Blauwsparstraat reconstructie. 


