
Verslag vergadering Dorpsraad Welberg (DRW) 

Datum: 17-06-2019 Tijd: 19.30 Locatie: Kantine Sc Welberg (ivm renovatie Vaert) 

 
 

 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 
 

DRW doet mee aan onderzoek van de Rekenkamer 
Commissie aangaande de communicatie door de 
gemeente Steenbergen.  
 

5.  Financiën en 
subsidieaanvraag 

Geen inhoudelijke opmerkingen 

6. Klaproosschildjes De eerste 600 klaproosschildjes zijn allemaal verkocht. De 
DRW schaft 1000 nieuwe aan en gaat hard op zoek naar 
partners die mogelijk een deel van dit aantal aan willen 
kopen. Gedacht wordt aan partijen als gemeente(n), 
Stadlander, VVV, stichtingen bevrijding e.d. De 
verkoopkosten voor de nieuwe lichting komen op € 
17,50. We proberen weer in aanmerking te komen voor 
een subsidie.  



7.   Centrumplan Welberg Een deel van de bomen die gerooid zijn, kunnen niet 
teruggeplaatst worden in het Centrumplan. De DRW is op 
zoek gegaan naar andere locaties in het dorp. Onderzocht 
wordt of deze locaties geschikt zijn.  
De groenstrook tussen de nieuwe woningen wordt anders 
ingericht omdat er nu ook een waterberging moet 
komen. DRW gaat hierover in gesprek met de gemeente.  
DRW mag meedenken en –praten over de inrichting van 
het groenplan en de speeltoestellen.  
Het schoolplein van de Piius wordt gedurende de zomer 
opgeknapt. De rest van het plein is volgend jaar zomer 
aan de beurt. Momenteel wordt De Vaert gerenoveerd. 
Hieropvolgend wordt de nieuwe woonwijk bouwrijp 
gemaakt.  

8. Hondenveldje DRW en de parochie gaan aan tafel om de inrichting van 
het hondenveld te bespreken. Er wordt een brief 
opgesteld voor de hondenbezitters. Deze wordt via de 
gemeente verstuurd naar de betalers van 
hondenbelasting. 

10. Herdenking 75 jaar bevrijding Tijdens de herdenking 75 jaar bevrijding op 2 november 
op de Welberg, doet DRW mee aan de grote expositie in 
de Pius X. In een van de klaslokalen laat DRW alles zien 
over het proces rond het viaduct. Ook komt er een doek 
met de voordeuren waar schildjes naast hangen. Dit doek 
krijgt na de expo een vaste plek in De Vaert.  

11. Punten voor kerncoördinator Groenplan en speeltuin centrumplan 
Kwartje subsidie per inwoner 
Klaproosschildjes 
Maaien bermen 
(Wandelpad Boomdijk door initiatiefnemer) 

12. Onderwerpen nieuwsbrief Geen inhoudelijke opmerkingen 



13.  Rondvraag Geen inhoudelijke opmerkingen 

14. Sluiting  

 

Vergaderschema 

26-8-2019 

9-9-2019 

21-10-2019 

4-11-2019 

9-12-2019 

 


