
Dorpsraad Welberg 
Vergadering Gemeenschapshuis de Vaert 19:30 uur 

Datum en aanvang: Maandag 12-1-2016 
Notulist: Brigitte 
Aanwezig: Bart, Edwin en Corné 
Gasten  : Elize van Beurden en Jack Raats 
Afwezig :  
 

Onderwerp Inhoud Besluit Actie 
1. Opening    
2. Notulen vorige 

vergadering. 
                                       
 

Goed gekeurd  

3. Post / mail  
 

*Gemeente, kernwethouder Vincent vd   
  Bosch opgestapt 
*uitnodiging nieuwjaarsreceptie 
*Gemeente uitnodiging recreatie  
 Kansenkaart 
*Nieuwsbrief Waterpoort 
* Opschoondag 19 mrt 
* Toekenning Subsidie Speurtocht 
*Buurkracht Steve Duzanson 
*Gemeente uitnodiging, samen rond de tafel 
* Gemeente raadsmededeling 13 en 13a 
sportcoaches 
 
 

Nieuwjaarsreceptie. Ikke recreatie 
 
Corné en Bart receptie bezocht 
Brigitte gaat 
 
Doorsturen! 
Doorzetten naar Pauline van Hesteren 

 
 
 
 
 
Brigitte 
Brigitte 

4. Ommetje Speurtocht 
 

Start! Subsidie binnen. Proefwandeling is geweest. Positieve reacties er op gehad nu 
puntjes op de i gezet. Er wordt borg betaald voor het gebruik 
van de materialen.  
Edwin gaat in overleg met  Koch voor de opening van het 
Ommetje ( 12maart 2016)Toine was eerste poging niet 
aanwezig. De vraag is om hun de tasjes te laten beheren. 
Misschien idee om te het combineren met ijsje , frietjes 
kinderfeestje. Edwin gaat nogmaals langs. 

 
 
 
Edwin 

5. Elize van Beurden  Presentatie onderzoek arbeidsmigranten 
20.15 

Elize heeft haar bevindingen nav haar onderzoek voor haar 
studie met ons gedeeld. Sociaal contact en ontwerpen. 
Redelijk veel doorstroom vanuit Stella Maris naar steenbergen. 
Migranten willen meedoen met de activiteiten in de gemeente 
wordt wel belemmerd door het vele werken. Voetbal wordt door 
hun bezocht. Hoe kunnen we de migranten meer betrekken bij 
onze gemeenschap. Workshops, wedstrijdjes. Woningen voor 

 
 
 
 
 
 
 



polen. Duidelijke andere cultuur geloof, familie en eten zijn 
vaak traditioneel zeer belangrijk. Oranje fonds!!! Plannen van 
Stelle Maris? Disco? Meenemen naar volgend overleg Stella 
Maris 
Elise v beurden 0613721797  

 
 
Allen 

6. Petra Lepolder   
kernwethouder 

Voorlopige wordt Petra Lepolder 
kernwethouder van Welberg.  

Kennisgemaakt op nieuwjaarsreceptie.  
Mail 23-12-2015 voorstel afspraak  begin januari 
Twee bestuurs mensen. Wat laten we zien. Ommetje, Zaal 
Koch drankje, centrum laten zien, quickscan/groen, Voetbal 
 
 
Dasja/ edwin bekijken samen de enquete en maken daarna 
een afspraak  met Marjolein Beens en Martin Meulblok. Voor 
volgende vergadering!! 
  

 
Bart 
 
 
 
 
Edwin 

7. gemeente Kennismaking nieuwe burgemeester Datumplannen maart/april zie mail 14-12-2015 
Centrumplan, quickscan bekijken, voetbal,  

 

8. Visie DR dorpsplan Bijeenkomst gemeente Vraag vanuit de gemeente enquête in rustpauze tot er 
duidelijkheid is omtrent de kerk, koop is geannuleerd, nu niet 
meer van toepassing. Dorpsraad wil bevolking raadplegen. 
Nogmaals als dr de vraag of  gemeente mee doet maar hij gaat 
wel uit.  
 De vaart gaat inventariseren bij verenigingen wat hun willen.  
Samenvoegen bij onze enquête.! 

Edwin 

9. Jaarplanning 
gemeente-structuur 

 

Niet besproken.    

10. gemeente quikscan 
openbaar groen 

Nog geen reactie vanuit de gemeente. Nogmaals bekijken binnen dr voor gemeentebezoek vragenlijst 
opstellen. 

Bart 

11. Subsidie 
 

Kwestbare groep –subsidie-actie bedenken Kookworkshop?? Bart/marc  

12. Site Jarasoft sluit om 19.45 aan Site gedateerd nu up to date maken. Techniek is bekeken door 
jack. Doelstelling? Schakel tussen dr en bevolking zodat ze 
weten wat we doen. Infopagina voor nieuwe mensen . Naam 
overdenken moet gemakkelijk te vinden zijn. Wat er op het 
dorp te doen is via links op dr site te vinden. Waarom geen 
facebook? Statische website/ zakelijk contacten misschien 
gemakkelijker door facebook. Linken op facebook naar de site. 
Geen besloten groep maken op facebook ivm tijd voor 
toestemmingen. Site zien als digitale folder.   

Iedereen 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Voorbeelden van Jack zijn werk, lievevrouwenparochie www. 
rkboz.nl   www.efkf.org is internationaal. Waar moeten we 
aandenken qua onkosten domeinnaam registratie honderd 
euro per jaar. Binnen 24 uur staat de geleverde informatie  het 
op de site.   Aangeleverde teksten in word. Worldpress 
programma.  
Opstarten duurt ongeveer een maand. Verhuizen duurt 
ongeveer 48 uur.  
Jack heeft autorisatiecode nodig van Philip. 
  
Zodra wij duidelijk hebben wat we op de site willen nemen we 
weer contact op jack@raats.org 0167540044 
 
(idee om alle ideeën voor de site naar mij te sturen dan kan ik 
ze bundelen? ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bart 
 
 
 
 
Brigitte 

13. Rondvraag Rioleringsprobleem past ermenstraat 
Onderhoud boomdijk 
 
 
Groen onderhoud overleggen met buren 
eigen initiatief wordt gewaardeerd. 
 
Financieel oké 
 
Bijeenkomst viaduct waarschijnlijk worden 
we daar weer voor genodigd.  
 

Overleg met de burgemeester!  
 
 
 
Edwin 

 
14. Volgend overleg 

 
Maud Mouwen  

 
Sluit 7 maart aan. Bekijken hoe we met haar kunnen 
samenwerken.  

 

    

   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

    
 
Volgende vergaderingen: 
 



 
Maandag  
 
1-2-2016 
7-3-2016 
4-4-2016 
2-5-2016 
6-6-2016 
4-7-2016 vakantie 
1-8-2016 vakantie 
5-9-2016 
3-10-2016 
7-11-2016 
12-12-2016 
9-1-2017 
 


