Verslag vergadering Dorpsraad Welberg
Datum:
27-01-2020

1.
2.

Onderwerp
Opening +
vaststelling agenda
Gast van de Raad

Tijd:

19.30

Locatie:

De Vaert , Kapelaan Kockstraat 54, 4651 XE Steenbergen

Besluit voor publicatie
Bij het vaststellen van de agenda bij de opening, wordt rekening gehouden met de beschikbare tijd van de kerncoordinator.
De gemeente Steenbergen onderhandelt momenteel met Delta Fiber Network over de aanleg van het glasvezelnetwerk binnen
de kernen en de stad. Dit initiatief is voor de buitengebieden van onze gemeente al in volle gang en geniet bekendheid onder
de naam “Glasvezel Buitenaf”.
Verwachting is dat de campagne voor de kernen start eind maart 2020 dus houd uw brievenbus in de gaten rond die tijd.
Na correcties en aanvullingen worden de notulen voor publicatie aan de webmaster aangeboden.

3.

Notulen vorige
vergadering.

4.

Mededelingen

Geen inhoudelijke opmerkingen

5.

Post

De gemeenteraad van Steenbergen heeft alle inwoners van haar gemeente uitgenodigd deel te nemen aan de beeldvormende
vergadering van 23 januari 2020 met daarin de behandeling van de visie energie en water.
Vanuit de gemeente wordt informatie aangeleverd over het bestaan van een provinciale subsidieregeling onder de naam
“subsidie fonds cultuur, natuur en water-in de buurt“. Meteen werd geopperd om het project “DakBak” van leerlingen van de
Pius X eens terug in het voetlicht te brengen omdat de eerste gedachte prima past binnen het concept.
Als u andere projecten weet of een idee wil toetsen, laat dan een bericht achter bij de dorpsraad (info@dorpsraadwelberg.nl)

6.

Punten voor
kerncoördinator

De Gemeente Steenbergen verzamelt momenteel input voor het Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP). Bij het
samenstellen van dit plan is er ook ruimte gemaakt om verbeterpunten in het verkeer en vervoer binnen de kernen aan te
dragen bij het projectteam. Een kernbezoek om die punten te bespreken wordt gepland in februari van dit jaar.
Het gemeentelijk maaibeleid en de uitvoering ervan, specifiek voor het wandelpad langs de Boomdijk, wordt afgestemd op
wensen en eisen van gebruikers, Gemeente en het Waterschap. De dorpsraad zal in de eerste nieuwsbrief van 2021 het beleid
wat nader toelichten.
De gemeente kondigde het project Steenbreek! aan. Doel is inwoners te overtuigen van de noodzaak om in tuinen de stenen
meer te vervangen door aarde of perken. Daarmee wordt het beeld wat groener, de biodiversiteit verbeterd en zal regenwater
makkelijker een weg vinden naar de bodem.
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Onderwerp

Besluit voor publicatie
Het Kernbezoek aan de Welberg zal dit jaar plaatsvinden op 6 juni 2020. Bij dat bezoek zal de burgemeester en zijn gevolg van
de selectie van wethouders en/of raadsleden aandacht schenken aan zaken die de kern Welberg aangaan. Uw input ontvangen
we graag via info@dorpsraadwelberg.nl. Uiteraard zal voorafgaand het Kernbezoek de datum nog uitgebreid gecommuniceerd
worden.
Dit jaar heeft de dorpsraad wat meer tijd en ruimte in de kalender om sprekers uit te nodigen en langer bestaande gedachten
weer nieuw leven in te blazen. Er zal o.a. een bezoek van de wijkagent opgezet worden.

7.

8.

Agendapunten uit
vorige
vergadering(en).
Financiën en
subsidieaanvraag

In 2020 zal de Stadsraad Steenbergen de organisatie op zich nemen voor een voltallige ontmoeting van alle dorpsraden (of
soortgelijke organisaties) te organiseren om uitwisselingen tussen personen en organisaties te verbeteren.
Geen inhoudelijke opmerkingen

De gemeente heeft bijzonder positief gereageerd op de afronding die de dorpsraad heeft aangedragen. Op basis van die
afspraken krijgt de DR dan ook het restant aan subsidie uitgekeerd

9.

Centrum plan
Welberg

Voor het Centrumplan Welberg komt in 2020 de nadruk te liggen op de aanleg en vervanging van twee bruggen maar ook de
invulling van het Klaproosplein. In de loop van het jaar kunnen we hopelijk meer definitief laten weten wat de plannen
behelzen.
Op dit moment is er nog een kleine hoeveelheid schildjes beschikbaar voor de vrije verkoop. De dorpsraad zoek uit wat de
beste vorm is om het initiatief van “een lint van klaprozen” te continueren.

10.

Lint van klaprozen

11.

Hondenspeelplaats

Het project hondenspeelplaats neemt steeds vaster vormen aan. De Gemeente geeft aan dat ze tevreden is over een compleet
projectplan wat vooraf is besproken. De projectleider zal eerdaags de aanvraag voor subsidie via de kerncoördinator aan de
wethouder voorleggen.

12.

Wandelpad
Boomdijk

Verantwoordelijke voor maaibeleid in de gemeente gaat in 2020 de balans zoeken tussen behoud van biodiversiteit en het
maaien van bermen en taluds. Het uiteindelijk voorstel komt begin 2021.

13.

Herdenking 75 jaar
bevrijding

Het jaar 2020 staat in het teken van de nationale herdenking 75 jaar bevrijding.

14.

Onderwerpen
nieuwsbrief

De kalenderjaren 2018 en 2019 zaten tjokvol met activiteiten rond viaduct en bevrijdingsfestiviteiten maar nu komt er weer
ruimte voor andere zaken. Als u onderwerpen heeft voor de nieuwsbrief, meldt dat dan via info@dorpsraadwelberg.nl.
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15.

Onderwerp
Rondvraag

16.

Sluiting

17 februari
16 maart

Besluit voor publicatie
Op 21 maart 2020 is het weer Nationale Opschoondag waar uw bijdrage als vrijwilliger voor dit landelijke initiatief heel welkom
is.

20 april
25 mei
29 juni

Vergaderschema 2020
24 augustus
28 september

Verslag Vergadering DRW 20200127 - Publicatie

26 oktober
23 november
21 december
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