
Verslag vergadering Dorpsraad Welberg 

Datum: 04-11-2019 Tijd: 19.30 Locatie: De Vaert  

 
 

 Onderwerp Besluit voor publicatie 

1. Opening + vaststelling agenda  

2.  Notulen vorige vergadering. Voor akkoord aangenomen 
De DRW maakt gebruik van het aanbod van de Vereniging Kleine Kernen om het spel ontwikkeld rond 
de nieuwe Omgevingswet te spelen.  

3.  Mededelingen Geen inhoudelijke mededelingen 

4.  Post Geen inhoudelijke mededelingen 

5.  Financiën en subsidieaanvraag 
Prins Bernhard Cultuurfonds 

De subsidieaanvraag voor het PCB met betrekking tot de tweede tranche klaproosschildjes wordt 
aangevraagd.  

6.  Centrumplan Welberg De juridische procedures rond de aanleg van de brug zijn afgerond. De Dorpsraad vraagt aandacht voor 
aanleg van de brug met inachtneming van het woongenot van de bewoners aan de overzijde van de 
Kapelaan Kockstraat. 

7. Lint van Klaprozen De verkoop van de Klaproosschildjes gaat wederom boven verwachting. De schatting is dat er nog 
ongeveer 125 beschikbaar zijn voor de vrije verkoop. 
De wijze waarop het Lint van Klaprozen voor de toekomst bestendigd wordt is het volgende punt van 
aandacht. 

8. Hondenveldje Een aantal participanten van het Hondenspeelveld zijn aangeschoven. Zij worden bijgepraat over de 
laatste stand van zaken.  

8.  Wandelpad Boomdijk  De gemeente gaat het pad frezen bij droger weer en neemt ook de verdere egalisatie voor rekening. 

9. Herdenking 75 jaar bevrijding De Liberation Tour, de overdacht van het Klaproosviaduct, de ceremonie bij de Klok en het Meet & 
Greet-festival zijn als zeer bijzonder, waardevol, feestelijk, emotioneel en nog veel meer ervaren.  
Er is interesse voor het fotoboek over de totstandkoming van het Klaproosviaduct. De DRW gaat na wat 
de mogelijkheden zijn  om dit breder te verspreiden. 

10.  Punten voor kerncoördinator Er komen borden ‘Overstekend wild’ op de Boomdijk. Dit mede naar aanleiding van het recente 
doodrijden van een zogende ree. 

11. Onderwerpen nieuwsbrief Het realiseren van een nieuwsbrief voor het einde van het jaar is afhankelijk van de beschikbare tijd van 
de daarvoor aangewezen leden. 



12.  Rondvraag De goedgekeurde verslagen en de agenda’s moeten terug te vinden zijn op de site van de Dorpsraad 
Welberg. Dat is nu te vaak niet het geval.  

13 Agendapunten voor de volgende vergadering • Opening: Dasja is afwezig ivm beeldvormende vergadering. 

• Kennismaking Sport2play ‘Vitale leefomgeving Welberg’ 

• Punten voor/van Kerncoördinator. 

• Klaproosviaduct: afronding subsidieaanvraag/begroting + kunstwerk op Klaproosveld (suggestie 
Dasja en die is er zelf niet die vergadering) 

• Lint van Klaprozen: Afronding subsidieaanvraag Prins Bernhard Cultuurfonds  

• Hondenveld 

• Evaluatie herdenking 75 jaar bevrijding/fotoboek klaproosviaduct 

• Beschikbaarheid AED’s 

• Vergaderschema 2020 

14 Sluiting  

 

Vergaderschema 

9-12-2019 

 


