
Verslag vergadering Dorpsraad Welberg 

Datum: 18-3-2019 Tijd: 19.30 Locatie: Gemeenschapshuis ‘De Vaert’ 

 
 

 Onderwerp Besluit voor publicatie 

1. Opening + vaststelling 
agenda 

Geen inhoudelijke opmerkingen 

2.  Notulen vorige vergadering. Geen inhoudelijke opmerkingen 

3.  Mededelingen  Er komt een film over de totstandkoming van het 
dorpsplan. Die wordt getoond tijdens de 
presentatie van het plan aan het dorp.  

 Het klooster staat sinds drie maanden officieel te 
koop. Er hebben zich diverse gegadigden gemeld.  

 De Heemkundekring wil samen met de dorpsraad 
de bloedsteen terugleggen op de oorspronkelijke 
plaats bij het kapelletje. 

4.  Post 
 

Geen inhoudelijke opmerkingen 

5.  Financiën en 
subsidieaanvraag 

Geen inhoudelijke opmerkingen 

6.  Esther Prent  In De Vaert komen voor het publiek tekeningen te 
hangen van het renovatie en de planning. Op 6 
april is er een informatiebijeenkomst. 

 De voormalige voetbalvelden zijn verkocht. 
Binnenkort krijgen we meer inhoudelijke 
informatie.  

 Het burgerinitiatief om te komen tot een 
wandelpad langs de Boomdijk is enthousiast 
opgevat bij de gemeente. Contacten worden 
gelegd met Brabants Landschap.  



7.  Kerngericht werken 
coördinator  

Marina Fidder is namens de gemeente de kern 
coördinator Welberg. 

8. Bomen In mei wordt bekeken op welke locaties de herplant van 
24 bomen plaats kan vinden die vanwege het dorpsplan 
moeten wijken.  

9.  Opschoondag Geen inhoudelijke opmerkingen 

10. Hondenveldje Omdat bij de gemeente de vertraging blijft duren, neemt 
de dorpsraad de regie bij de aanleg van een hondenveld. 

11. Hanging baskets Geen inhoudelijke opmerkingen 

12. Stella 
maris/bowlingbaan/felix de 
bekker 

Geen inhoudelijke opmerkingen 

13. Klaproosbordjes De voorraad klaproosschildjes is bijna op.  

14. Viaduct Het herstel van het viaduct wordt ter hand genomen 

15.  Bouw Welbergsedijk Geen inhoudelijke opmerkingen 

16. Herdenking 75 jaar bevrijding De herdenking van 75 jaar bevrijding krijgt op de Welberg 
een prominente plaats. Ook de Dorpsraad Welberg 
neemt hier een actieve rol in met een expositie over de 
realisatie van het viaduct en de klaproosschildjes. 

17.  Punten voor kerncoördinator Geen inhoudelijke opmerkingen 



18. Onderwerpen nieuwsbrief Geen inhoudelijke opmerkingen 

19.  Rondvraag Er komt een doorkijkbord naar het model van de 
landgoed Padmos bij het Bevrijdingsmonument. 

20. Sluiting  

 

Vergaderschema 

8-4-2019 

13-5-2019 

17-6-2019 

26-8-2019 

9-9-2019 

21-10-2019 

4-11-2019 

9-12-2019 

 


