
Notulen 12
de

  bestuursvergadering Platform Dorst 

 

Datum:  1 december  2020; 19.30 uur 

Aanwezig: Peter Huijbregts, Chris Loonen, Paul van den Wijngaard, Ger Nouws, Marcel  

  van Sunten (via Teams) en Rian Brokx  

Afwezig: Jack Boomaars 

 

  

1. Opening vergadering 19.30 uur 

  

2. Terugkoppeling brainstormsessie Gemeente 

Afgelopen donderdag is er een brainstormsessie geweest met Carmen Mutsaers 

(wijkmakelaar), Marcel Willemsen (wijkwethouder) en Ferdi Naafs (opgaveleider wijkgericht 

werken Oosterhout). Dorst is voor Oosterhout een pilot voor het wijkgericht werken en de 

brainstormsessie was gericht op het proces van samenwerking. Daarom was er gekozen om 

vanuit het bestuur een afvaardiging deel te laten nemen (Ger, Chris, Peter, Rian aangevuld 

met Theo van Kuijck vanwege zijn expertise) en niet vanuit de werkgroepen omdat deze 

meer met inhoud bezig zijn. Alle werkgroepen zijn betrokken geweest en hebben in oktober 

input voor de visie kunnen geven. Dit is samengevat in een document wat in november 

gepresenteerd is. Vanuit hier gaan we verder werken met de werkgroepen maar eerst op het 

proces van samenwerken afspraken maken met de gemeente.  

Het resultaat van het gesprek was de overeenstemming om een intentieovereenkomst op te 

stellen hoe samen te werken aan een integrale visie voor Dorst.  Het doel is deze voor het 

einde van het jaar ondertekend te hebben. 

Inmiddels is er een concept intentieverklaring opgesteld welke we als Platform deze week 

naar de gemeente willen sturen (actie Ger). Om de kaders alvast te verkennen heeft het 

Platform gevraagd voor een inhoudelijk overleg met vakdeskundige ambtenaren. Dit om te 

voorkomen dat we met allerlei ideeën naar de bewoners van Dorst gaan die gelijk door de 

gemeente al worden afgeschoten. Hiervoor zal 1 bestuurslid (Chris) met 1 lid uit iedere 

werkgroep worden afgevaardigd. De voorzitters van de werkgroep geven aan wie van hen 

deel gaat nemen (actie Marcel, Paul, Peter, Ger). Carmen Mutsaers zal hiervoor met een 

datum zo mogelijk nog in december komen.  

Ondertussen wil Carmen Mutsaers op korte termijn kennis maken met de werkgroepen. 

Hiervoor is afgesproken dat Rian haar de namen en e-mailadressen van de voorzitters geeft 

zodat zij zelf een afspraak kan maken (actie Rian).   

  

3. Communicatiestructuur van en naar het Platform 

Inmiddels is er een instagram account gekoppeld aan de facebook pagina van Platform Dorst. 

De werkgroepen kunnen via het instagram account zaken posten. Dorst Trilt zal een directe 

koppeling maken met Facebook. Rian zal de inloggevens verstrekken (actie Rian). Het is 

belangrijk om de posten zakelijk en neutraal te houden dus niet te kleuren met een eigen 

mening.  

Er is wel behoefte aan een training social media. Iedereen gaat in zijn/haar omgeving na of er 

een expert gevonden kan worden die even tekst en uitleg kan geven (actie allen)  

Om de bewoners van Dorst meer betrokken te krijgen bij mogelijke veranderingen in het 

dorp en feedback bij hen op te halen (klankbordgroep) willen we een database opzetten. We 

gaan actief de boer op om e-mail adressen van betrokken dorpsbewoners te verzamelen. 

Ieder bestuurslid draagt dit uit. Daarnaast zullen we alle verenigingen aanschrijven (actie 

Chris en Rian). Rian zal een wervende tekst opstellen welke naar verenigingen kan gaan 

evenals via Instagram en de Dagwinkel verspreid kan worden.  

 



Ger geeft aan dat 10 december er een interview met Dagblad De Stem zal zijn en dat daarin 

ook een beroep op de bewoners van Dorst gedaan zal worden om iets van zich te laten horen 

en zich op de website aan te melden voor de klankbordgroep. Des te meer aanmeldingen 

voor de klantbordgroep des te beter we als Platform Dorst de bewoners van Dorst kunnen 

vertegenwoordigen!  

  

4. Status werkgroepen: 

Verkeer 

− Harrie Goos is definitief toegetreden. In principe is de werkgroep nu vol met 5 leden. 

− verkeersborden rondom school hangen nu goed, overgang wordt aangepast voor 

rolstoelen. 

− in afwachting ( mail reactie) op de plannen omtrent snelfietsroute en ontsluiting dorst-

west, geen communicatie meer vanuit  de gemeente ontvangen na overleg van 18 

september. 

− maandag 7 december is de volgende  vergadering. 

 

Buurtpreventie 

− Er is slechts één maal vergaderd na januari en start Corona. 

− We willen deze maand nog een keer bij elkaar komen.  Gelukkig zijn er niet zo veel 

‘brandende zaken’. 

− Brief door Dorst over ‘next door’. In een app de groepen gewaarschuwd voor deze app. 

Advies gegeven om er niet mee in zee te gaan 

− 2 december is er een overleg met Ronald Slagmolen, Jamie (beide gemeente), Tijs en 

Peter mbt de jeugd. Men wil een ontmoetingsplek. Hoe dit aan te vliegen, onder welke 

voorwaarden etc. 

− Het is duidelijk dat onze jeugd tussen 12 en 16/18 heel weinig mogelijkheden heeft in 

Dorst. Buurtpreventie zit er met name bij door gebeurtenissen uit het verleden en het 

feit dat wij toen dit hebben opgepakt in samenwerking met Jongerenwerk, politie, 

gemeente etc.  

− Wijkagent Daphne heeft gebeld over ‘snelheidscontroles in Dorst’. Er is geen capaciteit in 

gemeente om snelheidscontroles met lasergun uit te voeren. Mail naar verkeer 

verzonden hierover. 

− Vraag aan iedereen: Ervaren jullie vuurwerk overlast in Dorst? De aanwezigen in de 

vergadering ondervinden geen overlast.  

 

Dorst Trilt    

− Werkgroep heeft versterking gekregen van Kees Dekkers.   

− Laatste vergadering was op 14-10-2020. Volgende waarschijnlijk binnenkort. 

− Samen met andere belangengroepen is de belangengroep LPOGT (Landelijk Platform 

Overlast GoederenTreinen) . Hiervandaan komt ook een communicatie campagne via 

facebook, twitter, etc. LPOGT is: “Collectief van landelijk samenwerkende actiegroepen 

tegen overlast van goederentreinen, die oproepen voor een nieuwe routekaart voor het 

spoor” 

− Vanuit LPOGT komen acties tbv een burger initiatief. Dit valt samen met het volgende:  

− Met Clemens Piena afgesproken dat zodra het Stabi-alert rapport duidelijk is, we een 

handtekeningen actie gaan houden welke we aanbieden aan de gemeente. Ook 

afgesproken: Roelof gaat uitzoeken waarom er bij het "asperge weiland (tussen 

sportvelden en geluidswal geen wal oid ligt.  

− Het Stabi Alert rapport is al besproken met vertegenwoordigers Dorst, Rijen, Oisterwijk, 

maar mag pas 3 december openbaar gemaakt worden. Dorst Trilt zal deze dan delen met 



leden werkgroep spoor en leden LPOGT. Overige geinteresseerde kunnen het opvragen 

bij de werkgroep “Dorst Trilt”. 

− Bezoek en uitzending Powned over trillingsoverlast; Powned heeft 1/12 wederom 

aandacht besteed aan LPOGT. Omroep Brabant volgt nog. 

− Gesproken met Projectleider vanuit gemeente (Erwin van der List) over invulling 

geluidscherm dorst West en verder gecommuniceerd via facebook. 

− Joint Fact Finding vergaderingen zouden in januari 2021 beëindigd worden, 

echter, dankzij corona is niet alles door kunnen gaan en is het mogelijk dat er volgend 

jaar toch mee doorgegaan wordt. Dion zal er dan ook bij zijn. 

− De strail overweg staat echt gepland in week 5 2021;  

− De nieuwe treinen gaan in 2023 rijden, van tevoren is het wel mogelijk dat er sporadisch 

al met de nieuwe intercity wordt gereden.  

− Vrijdag 4 december heeft Dion van de Sanden een  teams meeting met Chiel Roovers 

(Prorail) en Roelof Janssen (gem Oosterhout) over de monitoring trillingen van de 

strail overweg in de Spoorstraat. 

                                                                         

Leefbaarheid        

− Nieuwe gebouw Klip/School, volgende week oriënterende sessie. We nemen contact op 

met dorpsraad van Oosteind, ze werken daar aan een vergelijkbaar project en zijn al wat 

verder. Sessie gaat over korte uitleg Platform, behoeften Klip/school, stukje inspiratie 

over vergelijkbare projecten en met elkaar kijken of en hoe we door gaan.  

− Het plan Dorst nav de sessie met Theo, we gaan hier aan verder werken. Eens met de 

planoloog van de gemeente gaan praten, kijken waar mogelijkheden liggen.  

− Hangplek jongeren, Tijs heeft een gesprek gehad met de jongeren en een jongerencoach 

over een hangplek. De jongeren zouden met een voorstel komen maar nog niks gehoord.  

− Seniorenwoningen, we kregen nav de flyer een reactie van een inwoner die hier toch wat 

tijd in wilde steken. We gaan  Carmen vragen of het nog zin heeft dit op te pakken.  

− En we kregen afgelopen weekend een mail over een mollenprobleem. We gaan hierop 

terug komen.   
                                                            

Dorst Oost 

− Geen ontwikkelingen. 

 

5. Rondvraag en sluiting vergadering 20.30 uur 

Paul: vraagt wanneer de 2
de

 flyer de deur uitgaat. Dit zal tussen nu en eind januari zijn zodat 

we de samenwerking met de gemeente kunnen vermelden. De werkgroepen worden tijdig 

ingelicht zodat zij een klein bericht over hun activiteiten met het dorp kunnen delen in de 2
de

 

flyer. Ook zal de oproep voor de klankbordgroep een nadrukkelijke plek krijgen.  

Paul: vraagt hoe om te gaan met "nieuwe leden" voor werkgroepen en of platform. In 

principe kunnen alle bewoners van Dorst deelnemen in werkgroepen en/of bestuur. 

Wanneer een werkgroep al voldoende omvang heeft zal een nieuwe aanmelding via het 

bestuur lopen om te zien hoe men ingezet kan worden.  

 


