
Verslag vergadering Dorpsraad Welberg 

Datum: 13-05-2019 Tijd: 19.30 Locatie: Gemeenschapshuis ‘De Vaert’ 

Aanwezig: Ilja (voorzitter), Brigitte (secretaris), Corné (penningmeester), Henk, Koos, Dasja (notulist) 

Afwezig: Edwin, Moira 

Te gast: Marina (kern coördinator gemeente Steenbergen)  

 
 

 Onderwerp Besluit voor publicatie 

1. Opening + vaststelling 
agenda 

Geen inhoudelijke opmerkingen 

2.  Notulen vorige vergadering. Geen inhoudelijke opmerkingen 

3.  Mededelingen Geen inhoudelijke opmerkingen 

4.  Post 
 

Geen inhoudelijke opmerkingen 

5.  Financiën en 
subsidieaanvraag 

 

6. Klaproosschildjes De 600 klaproosschildjes zijn allemaal verkocht. Overwogen wordt om een nieuwe bestelling van 1000 stuks te 
plaatsen.  

7.   Centrum plan Welberg De Dorpsraad gaat in gesprek met de gemeente Steenbergen om de communicatie rond het plan te bespreken.  



De Dorpsraad heeft in gesprek met kunstenaar Iwaz besproken dat het kunstwerk dat de Pius X gaat maken langs de 
rand van de voetbalkuil aansluit bij de kleurstelling van het klaproosviaduct.  
De Dorpsraad heeft bij de gemeente te kennen gegeven dat het de voorkeur heeft wanneer al woningen in het 
nieuwbouwplan voetbalveld in één keer gerealiseerd worden om de overlast te beperken. 
Er is een fikse overschrijding van het budget op het Centrumplan. De gemeenteraad moet hierover een beslissing 
nemen. 

8. Hondenveldje De Dorpsraad is de langs de deuren in de Corneliusstraat (oneven zijde) en enkele huize aan de Laurentiusdijk 
(‘nieuwe wijk’) gegaan om de reactie mbt het hondenspeelveld te peilen. De reacties zijn overwegend positief.  

9. Viaduct De krassen over de pilaren van het viaduct zijn perfect hersteld. 

10. Herdenking 75 jaar bevrijding Op 2 november staat de Welberg in het teken van de herdenking 75 jaar bevrijding. De Dorpsraad houdt in de Pius X 
een tentoonstelling, verkoopt er klaproosschildjes en ook vind de officiële opening van het viaduct plaats door middel 
van de onthulling van de informatiepanelen en de overdracht van een fotoboek.  

11. Punten voor kerncoördinator Wandelpad Boomdijk 
Hondenveld 
Centrumplan 

12. Onderwerpen nieuwsbrief Geen inhoudelijke opmerkingen 

13.  Rondvraag Er komt een voorstel aangaande de aankoop van het klaproosveld door de gemeente. 
Het klooster is waarschijnlijk verkocht aan particulieren.  
Er ligt een vergunningaanvraag van de brasserie Stella Maris voor de inrichting van een bowlingbaan. 
 

14. Sluiting  

 

Vergaderschema 

17-6-2019 

26-8-2019 

9-9-2019 

21-10-2019 

4-11-2019 



9-12-2019 

 


