
Verslag vergadering Dorpsraad Welberg 

Datum: 08-04-2019 Tijd: 19.30 Locatie: Gemeenschapshuis ‘De Vaert’ 

 
 

 Onderwerp Besluit voor publicatie 

1. Opening + vaststelling agenda Marina Fidder stelt zich voor als tijdelijk kerncoördinator van de gemeente Steenbergen.  
Kerncoördinator = onderdeel van het takenpakket van beleidsambtenaren van de gemeente Steenbergen. Het is de 
taak van de kerncoördinator is om binnen de kernen de ideeën en initiatieven die leven als een trechter op te vangen 
en uit te zetten in de organisatie.  

2.  Notulen vorige vergadering. Geen inhoudelijke opmerkingen 

3.  Mededelingen Geen inhoudelijke opmerkingen 

4.  Post Geen inhoudelijke opmerkingen 

 Centrumplan Welberg • In gemeenschapshuis De Vaert zijn momenteel de bouwtekeningen te zien voor de renovatie. De renovatie 
begint 1 juni, de heropening is op 13 september.  

• De jongeren van de JFK en de MJW gaan samen met kunstenaar Iwaz een kunstwerk bedenken waar hun 
gebouwen mee versierd worden. 

• Als gevolg van bezwaarschriften loopt de bouw van de nieuwbouwwijk mogelijk vertraging op.  

• De dorpsraad gaat in gesprek met de projectontwikkelaars van de nieuwbouwwijk. 

• Er volgt in juni een feestelijke presentatie van het dorpsplein.  

5.  Financiën en subsidieaanvraag Geen inhoudelijke opmerkingen 

6.  Nationale Opruimdag Samen met een flinke groep enthousiaste vrijwilligers is er 640 kilo zwerfvuil opgehaald tijdens de Nationale 
Opschoondag op de Welberg.  

7. Hondenveldje De vervolgstappen richting de realisatie van het hondenspeelveld zijn genomen. Het parochiebestuur is nog steeds 
bereidwillig om de grond ter beschikking te stellen. De volgende stap is om met de omwonenden in gesprek te gaan. 
Dit doet de dorpsraad persoonlijk huis-aan-huis.  

8. Viaduct Binnenkort wordt de schade aan het viaduct opgelost. Ook de gevolgen van de lekkage zijn al deels opgelost. Aan de 
bovenzijde van het viaduct zijn nu houten balken gemaakt. 

9. Herdenking 75 jaar bevrijding Het idee is om een expositie te maken van de Nederlandse en Canadese deuren met de klaproosbordjes. Deze foto’s 
kunnen vervolgens overgebracht worden naar De Vaert. Het stichtingsbestuur is daar enthousiast over. 

10.  Punten voor kerncoördinator Centrumplan Welberg 
Hondenveldje 

11. Onderwerpen nieuwsbrief  
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12.  Rondvraag Geen inhoudelijke opmerkingen 

13. Sluiting  

 

Vergaderschema 
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