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1. Rapportage SpaceValue 
Het is belangrijk dat de eindrapportage van SpaceValue overeenkomt met wat in de 
offerte is aangeboden. Het bestuur houdt dit goed in de gaten evenals de 
navolgbaarheid van het proces waarbij input bewoners is omgezet naar deze 
eindrapportage. 24 november is er een digitale bijeenkomst met Platform en SpaceValue 
om de verdere voortgang te bespreken. De 3de brede dorpssessie kon helaas deze avond 
vanwege de aangescherpte coronamaatregelen niet doorgaan. De vraag is nu hoe we het 
dorp gaan informeren, het heeft de voorkeur om huis aan huis een fysieke nieuwsbrief te 
bezorgen e.e.a. naast de digitale kanalen (mail en website). 
 
2. Gemeenteraad 1 december  
Er is een bijeenkomst met de Gemeenteraad gepland op 1 december. Dit zal geen fysieke 
bijeenkomst zijn maar digitaal. Er zal gebruik gemaakt worden van de faciliteiten van het 
Gemeentehuis (Chris contact gemeente gebruik kamer 4). Platform Dorst zal de 
Gemeenteraad informeren over wat men beoogd met het doel van het Masterplan 2030 
Dorst. SpaceValue zal de gemeenteraad informeren over de resultaten die zij hebben 
opgehaald.  
 
3. Verkiezingsprogramma politieke partijen 
Het Platform wil de politieke partijen goed informeren over het Masterplan 2030 Dorst 
zodat zij dit op kunnen nemen in hun programma. De vraag is hoe dit te doen. Eerst 
werd gedacht aan een verkiezingsdebat maar het beste is waarschijnlijk toch om 
traditioneel één voor één de partijen te benaderen en het plan toe te lichten.  
 
4. Functioneren Platform 
De werkgroepen Dorst Trilt en Buurtpreventie zijn goed actief. Dorst Oost is een tijdelijke 
werkgroep. De andere werkgroepen Verkeer en Leefbaarheid zijn betrokken bij het 
Masterplan waar vraagstukken als verkeer, jeugd, De Klip, De Marcoenschool, etc. aan 
bod komen. De vraag is hoe en of we met deze twee werkgroepen op dezelfde voet door 
moeten gaan. Het besluit is om te wachten op het definitieve masterplan en daarna te 
beslissen hoe het masterplan het best opgevolgd kan worden waardoor ook duidelijk 
wordt hoe we moeten gaan werken.  
 
5. Gesprek met Burgemeester en Wijkwethouder 
De samenwerking met de gemeente verloopt vaak erg stroef. Dat zit m.n. in de 
communicatie. Er is geen of geen snelle terugkoppeling vanuit de gemeente op de 
vragen van het Platform. Er is  er op 21 oktober een gesprek geweest met de 
Burgemeester Mark Buijs en de Wijkwethouder Marcel Willemsen. In dit gesprek is de 
samenwerking geevalueerd. Hierdoor zijn er acties genomen zoals een bijeenkomst met 
de gemeenteraad en het inbrengen van cases waarbij de samenwerking verbetering 
behoeft aldus het Platform. In januari is wederom een evaluatie moment gepland.  
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