
Verslag vergadering Dorpsraad Welberg 

Datum: Maandag 4 februari 2019 Tijd: 19.30 uur Locatie: Gemeenschapshuis ‘De Vaert’ 

 
 

 Onderwerp Besluit voor publicatie 

1. Opening + vaststelling agenda Geen inhoudelijke opmerkingen 

2.  Notulen vorige vergadering. Geen inhoudelijke opmerkingen 

3.  Mededelingen De gemeentelijke subsidie voor 2019 is binnen. 

4.  Post De landelijke schoonmaakdag is op 23 maart. 

5.  KvK en statuten Er wordt gewerkt aan de opzet van Huishoudelijke Reglementen. 

6.  Subsidie aanvraag Geen inhoudelijke opmerkingen 

7.  Viaduct  Er is contact geweest met de gemeente over de gebrekkige verlichting, de lekkage en het loslaten 
van de anti graffiti laag. Dit wordt verder opgepakt door de gemeente en de aannemer. 

8. Herdenking 75 jaar Bevrijding De stichting Bevrijdingsmonument Welberg, de Pius X en de Dorpsraad Welberg gaan met elkaar in 
gesprek over activiteiten rondom de herdenking. 

9.  Wandelpad boomdijk Het particuliere verzoek om een wandelpad aan de Boomdijk te helpen realiseren is ingediend bij 
de gemeente. 

10. Hanging baskets Geen inhoudelijke opmerkingen 

11. Straatnamen De voorkeur vanuit het dorp is doorgegeven aan de gemeente en in goede orde ontvangen.  

12. Dorpsplan Ter compensatie van de kap van bomen rond het oude voetbalveld en De Vaert biedt de gemeente 
de dorpsraad gelegenheid om 24 nieuwe bomen in het dorp te planten. Een eerste voorstel wordt 
opgezet. Dit wordt gecommuniceerd met het dorp.  
 
De publicatie van de tekeningen van de nieuw te bouwen woningen heeft de dorpsraad verrast. De 
communicatie had beter gekund. Als dorpsraad zijn we niet enthousiast over de gebruikte 
steensoort. Er wordt nagegaan hoe het staat met de planning.  

13. Hondenveldjes Er is nog geen nader bericht vanuit de gemeente over het hondenveld. Wanneer dit niet vlot op 
gang komt, pakt de dorpsraad de regie. 
Er heest verbazing bij de dorpsraad over het feit dat de knotwilg achter de Pius X volgens de 
wethouder naar Bergen op Zoom gaat. Er zou namelijk bekeken worden of deze geen plaats op het 
hondenveld zou kunnen krijgen.  



 Onderwerp Besluit voor publicatie 

14. Website Geen inhoudelijke opmerkingen 

15.  Klaproosbordjes  Geen inhoudelijke opmerkingen 

16. Klaproosveld Het college is in onderhandeling geweest over de aankoop van het klaproosveld. De vraagprijs ligt 
echter te hoog.  

17.  Overleg met wethouder Geen inhoudelijke opmerkingen 

18. Nieuwsbrief Geen inhoudelijke opmerkingen 

19.  Rondvraag Er worden vragen gesteld over het bouwplan/wijziging bestemmingsplan Jacobs aan de 
Welbergsedijk. Deze vragen worden meegenomen naar de inloopavond.  
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