
 
 
 

Dorpsvergadering 
 

Donderdag 22 juli aanvang 20.00 uur Gymzaal – De Klip 
 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
Na een periode van lockdown kunnen we ons nu weer wat vrijer bewegen. De afgelopen 
periode hebben wij u zoveel mogelijk met flyer en e-mail op de hoogte gehouden van 
ontwikkelingen, maar eindelijk kunnen we nu een fysieke vergadering houden.  
 
Tijdens deze vergadering staan we stil bij de huidige ontwikkelingen in ons dorp om 
vervolgens naar de toekomst te kijken. We gaan aan de slag met de Visie voor Dorst 2030. 
Hiervoor werken we samen met de gemeente en Space Value, een stedebouwkundig bureau 
uit Breda. U zult daar nadrukkelijk bij betrokken worden, het is namelijk ons aller dorp! Deze 
avond zal Space Value u vertellen welke scenario’s denkbaar zijn in Dorst. Aan u om hier in 
mee te denken en uw mening te geven. Dit is de eerste bijeenkomst uit een serie van drie 
momenten (2021) waarop u als dorpsbewoner kan meedenken en meebeslissen over de 
dorpsvisie Dorst 2030.  
 
 
Wij vertrouwen op uw komst, 
 
Groet, 
 
Platform Dorst 
 
  
Ivm Corona maatregelen:  
meldt u voor 17 juli aan voor deze Dorpsvergadering: info@platformdorst.nl  
 
Nieuwsbrieven van het platform ontvangen? Meld u aan op platformdorst.nl 
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Update ontwikkelingen Platform Dorst 
 
Samenwerking voor Multifunctioneel gebouw; 
Op dit moment werkt de Gemeente aan een tijdelijke uitbreiding van de Marcoen school, 
maar er moet een duurzame oplossing komen. Eentje waarmee we de komende jaren 
vooruit kunnen en waarmee we meer willen doen dan alleen nieuwe schoollokalen. Denk 
aan een multifunctioneel gebouw, combinatie met Klip en andere sociaal maatschappelijke 
activiteiten, een gemeenschapscentrum klaar voor de toekomst van Dorst. 
Middels een nieuwsbrief hebben wij iedereen hierover geïnformeerd en naar de meningen 
gevraagd. Reacties hierop zijn nog mogelijk. Deze nieuwsbrief niet ontvangen? Kijk op 
platformdorst.nl, hier zijn alle nieuwsbrieven nog in te zien. 
 
Snelfietspad 
De Dorstse bewoners hebben in groten getale gereageerd op de voorstellen voor een 
snelfietspad. Er wordt nu gekeken welke oplossing de beste is. 
 
Geen extra ontsluiting Dorst-Oost op N282 
2 juni 2021 Persberichten Nieuwsberichten 
De gemeente ontwikkelt samen met Ruimte voor Ruimte een nieuwe woonwijk in Dorst-
Oost. Het gaat om ongeveer 150 woningen. Voor de ontwikkeling van de locaties Dorst-Oost 
en Steenovensebaan 28 heeft de gemeente met de omgeving gesproken over de ontwerpen. 
Hierbij kwam met name in Dorst de zorg naar voren over de verkeersveiligheid, de 
verkeersdoorstroming en de leefbaarheid van Dorst-Oost. De suggestie is gedaan om een 
extra oostelijke aansluiting direct op de N282 te realiseren. Er is op verzoek van de 
gemeenteraad onderzocht welke (verkeerskundige) effecten deze extra verkeersverbinding 
heeft en welke kosten met de realisatie gemoeid zijn. Uit het onderzoek blijkt dat de 
oostelijke verbindingsweg maar in beperkte mate de verkeersstromen binnen Dorst 
beïnvloedt. En dat de kosten voor een extra ontsluitingsweg hoog zijn. Het college B&W 
heeft daarom besloten geen directe ontsluiting voor de nieuwe wijk Dorst-Oost op de N282 
te gaan maken.   

Platform Dorst heeft een brief naar de gemeenteraad gestuurd met het dringende verzoek 
deze beslissing te herzien en het welzijn van het dorp voorop te zetten. 

College geeft groen licht voor start vergunningprocedure zonnepark Dorst 
21 april 2021 Persberichten Nieuwsberichten 
Burgemeester en wethouders geven ontwikkelaar Groendus (voorheen Rooftop Energy BV) 
groen licht voor het aanvragen van de omgevingsvergunning voor het zonnepark Dorst. In 
februari lag het principeverzoek van Groendus voor de bouw van een zonnepark aan de 
Akkerweg in Dorst ter inzage. Er kwamen 28 inspraakreacties op, waarvan een kwart 
positieve reacties van inwoners die willen deelnemen. Het college is akkoord gegaan met het 
inspraakverslag. 
Wethouder Marcel Willemsen: “Ik ben blij met de inspraakreacties. De positieve reacties van 
mensen die willen meedoen, maar ook met de reacties waarbij mensen uit Dorst hun zorg 
uitspreken. Iedere mening telt en is belangrijk. Wij vragen Groendus deze zorgen mee te 
nemen in hun vergunningaanvraag. Dit om te zorgen dat het park uit het zicht ligt en veel 
ruimte biedt voor de natuur.” 
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