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1. 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. Iedereen heeft zijn/haar 
uitleg gegeven. De PPT juni 2020 vormt de kaders van de visie die wordt ingebracht in 
het gesprek het de te selecteren Planbureau. 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) 
 
We gaan dus met het geselecteerde bureau de PPT juni 2020 van Jean Paul nader 
toetsen en uitwerken in samenwerking met de bewoners van Dorst. Hiervoor zal een 
kernteam worden gevormd van 3 bestuursleden en een aantal leden van de 
werkgroepen. Ger zal als voorzitter dit proces trekken. 
 
2. Positie Platform 
Belangrijk is dat wij als Platform niet laten verleiden tot uitspraken en of persoonlijke 
meningen ventileren. Platform Dorst is een communicatiekanaal van en naar gemeente 
Oosterhout. In principe heeft het platform geen mening maar halen wij de mening op 
van het dorp. De meningsvorming van het Platform vindt dus plaats na raadpleging van 
de Dorstse bewoners. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van Dorst Oost. Na oproep 
en flyer van het Platform aan de Dorstse bewoner om hun mening te geven kwamen er 
ongeveer 300 reacties binnen. Deze reacties zijn geclusterd vormden de feitelijk basis 
voor brief die het Platform aan Gemeente Oosterhout heeft gestuurd waarin duidelijk en 
onderbouwd is weergegeven dat de ontsluiting niet alleen over de bestaande 
infrastructuur door het dorp kan gaan. 
 
Nu we een e-mail bestand hebben kunnen we nog sneller de Dorstse bewoners 
raadplegen en vragen om hun mening.  

 
3. Positie Bestuur 



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. De orginele structuur van werkgroepen waarvan de voorzitter als 
linking pin in het bestuur zit wordt wellicht verlaten omdat het teveel afstemming en dus 
vergadering vraagt en daar zit niemand op te wachten. Een klein kernteam als Bestuur 
van 3 personen met flexibele projectgroepen is mogelijk een goed alternatief. Ieder 
bestuurslid is dan aanspreekpunt voor een aantal werkgroepen en stemt daarmee 
voortgang af. Het bestuur stemt onderling af. Marcel past de PPT aan en Ger maakt er 
een memo bij waarna de werkgroepen ook gevraagd worden voor mening en input.  
Belangrijke elementen voor de toekomst zijn communicatie, draagvlak, samenwerking, 
structuur, strategie, tactiek, realisme, projectgroepen, afstemming en dus vergaderen  
minimaliseren.  
 

4. Communicatie 
Afgesproken wordt om een flyer uit te doen. Ger levert de tekst aan. Rian verzorgt het 
drukwerk en de verspreiding.  
 

5. Wvttk 
Chris geeft aan dat er een uitnodiging is voor een gesprek met wethouder Willemsen, 
Kasteleins, Eddi Oolhorst Directeur Opgaven bij Gemeente Oosterhout en Carmen 
Mutsaers wijkmakelaar. Platform had hierom gevraagd ivm de krantenartikelen waarbij 
48.080 woningen de komende 20 jaar in de regio gebouwd gaan worden tot 2040 
waarvan 5500 in Dorst. Dit zal zeker ook impact op Dorst gaan hebben en graag wil 
Platform weten in hoeverre de Gemeente Oosterhout al ideeën heeft over de invulling 
van deze woningbouw. Het gesprek zal eind mei plaatsvinden. 


