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1. Snelfietspad 
Er zijn inmiddels meer dan 50 reacties gekomen op het tracé van de snelfietspadroute 
waarvan 50 % het eens is met het huidig voorstel en wat kleine aanpassingen heeft. De 
andere 50 % opteert voor een alternatieve route parallel lopend aan de spoorlijn.  
 
De gemeente heeft de bewonersbrief alleen verspreid bij de direct omwonenden, de 
bewoners van de Rijksweg en de Baarschotsestraat. Het platform wil het gehele dorp 
activeren om te reageren. Allereerst zullen we een reminder sturen naar de 350 leden 
van het platform nieuws bestand. Vervolgens zullen we een fysieke nieuwsbrief uitdoen 
naar het gehele dorp met diverse nieuwsitems waaronder deze ook oproep. E.e.a. zal 
worden opgenomen met de werkgroep Verkeer zodat zij hun input kunnen leveren. 
 
Chris maakt een brief aan de gemeente op basis van de reacties die wij als Platform 
hebben en gaan ontvangen (eind mei). 
Ger stuurt het concept van de te drukken nieuwsbrief rond en stemt af met de gemeente 
hoe nu verder te gaan. 
 

2. Visie Dorst 2030 
De Visie Dorst 2030 is weergegeven in de PPT juni 2020. Iedereen van het bestuur 
omarmt deze visie maar een visie is conceptueel en kan op verschillende manieren 
uitgelegd worden. Het bestuur is benieuwd naar elkaars uitleg. Afgesproken wordt dat 
iedereen zijn uitleg kenbaar maakt welke we dan daarna gaan vergelijken en bespreken. 
Het is belangrijk ook een nadere invulling af te stemmen zodat we eenduidig in tekst en 
uitleg zijn. Komende week wisselen we deze informatie met elkaar uit zodat we deze 
donderdag 29 april kunnen bespreken. 
 
Ieder bestuurlid Platform deelt de eigen invulling visie met anderen. 

 
3. Selectie criteria Bureau Visie uitwerking 
De gemeente heeft voor de uitwerking van de visie 3 bureaus geselecteerd die zullen 
worden voorgesteld aan het Platform. Het Platform zal de gespreken open ingaan maar 
wel antwoord willen hebben op de volgende vragen om de juiste keuze te kunnen 
maken; 
-hoe gaat men om met de invulling van visie naar ruimte; ervaring en procesbeschrijving 
+ voorbeelden 
-expertise bureau met participatie dorpsbewoners; ervaring en procesbeschrijving + 
voorbeelden 
-kennis van de regionale ontwikkelingen en structuurvisie toetsen (relaties Provincie 
Noord Brabant – Gemeente Breda – Tilburg – Oosterhout) 
-kennis financieringsbronnen (Subsidies Brussel, etc) 



 
4.       Bijpraten Gemeente Oosterhout 
Vanuit de Interregionale visie legt Breda bij Oosterhout een mogelijke verbreding van het 
spoor in de week. Krantenartikelen (De Stem 22-4) waarin wordt aangegeven dat de 
regio 48080 extra huizen (2040) krijgt waarvan 3500 (2030) en nog eens 2000 (2040) in  
de gemeente Oosterhout. Wat betekent dit voor Dorst? De gemeente Oosterhout zal  
hier toch al wel een visie op hebben? Het Platform wil deze graag weten. Het Platform 
wil er zeker van zijn dat het bureau wat aan Platform Dorst gekoppeld gaat worden niet 
vooraf kaders mee gaat krijgen. En als deze er wel zijn dat deze transparant benoemd 
worden ook voor de inwoners van Dorst.  
 
Ger maakt op korte termijn een afspraak met Marcel Willemsen en Eddi Oolhorst. 
 
4. Werkwijze Platform 
Er komen veel ontwikkelingen op Dorst af. De ontwikkeling van de visie voor Dorst 2030, 
Dorst Oost, ontsluiting Dorst West, Snelfietspad, de Zonneweide, etc. Het is duidelijk dat 
er het komende jaar veel inzet vanuit platform verwacht wordt. Er hebben zich 
bewoners aangemeld om te ondersteunen. Dit vraagt om verder organisatie van bestuur 
en werkgroepen gepland op donderdag 29 april, na een 1ste idee vorming zullen de 
werkgroepen erbij betrokken worden. 
 
Donderdag 29 april afstemmen instemming capaciteit/kwaliteit bestuur en werkgroepen. 
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