
Verslag Drw 20200315 - Publicatie Page 1 
 

Notulen vergadering Dorpsraad Welberg 

Datum: 15-03-2021 Tijd: 19.30 Locatie: Teams virtuele meeting 

 
 

 Onderwerp Besluit voor publicatie 

1. Opening + vaststelling agenda  

2. Gast van de Raad Chris Methorst introduceert zichzelf als kerncoördinator, 24 uur per week voor Steenbergen, Kruisland 
en Welberg, Zij is inmiddels al weer 5 jaar actief in gemeente Steenbergen, afd. communicatie. 

3. Notulen vorige vergadering. Geen inhoudelijke opmerkingen 

4. Mededelingen De dorpsraad gebruikt elektronische middelen om de vergaderingen in Corona-tijd te faciliteren. 
Er is ook weer een nieuw schema wat z.s.m. op de website wordt gepubliceerd. 

5.  Post Geen inhoudelijke opmerkingen 

6.  Punten voor kerncoördinator Het Centrumplan Welberg krijgt in uitvoering al een duim omhoog. De dorpsraad houdt wel stevig de 
vinger aan de pols om gedane beloften na te komen. 
 
Eenzaamheidsbestrijding, nu nog belangrijker onder alle regels die Corona met zich meebrengt, wordt 
niet gemeld via de officiële kanalen. Ervaring is dat Welbergenaren een goed werkend 
ondersteuningsnetwerk hebben of dat buren inspringen. 
 
Het Tussendoortje is een nieuwe route in het dorp die het centrum richting de Corneliusstraat ontsluit 
voor fietsers en voetgangers en dat betekend dat iedereen moet wennen. Er zijn geluiden over 
ontbrekende verlichting en extra zwerfvuil. U wordt aangeraden melding te doen op de gemeentelijke 
website of de “mijngemeente”-app. 
 
Gladheidsbestrijding in de recente winterse week met veel sneeuw brengt een aantal pijnpunten naar 
boven in het strooiplan. Vooral de Boomdijk laat zich zien en vele automobilisten stranden in te hoge 
bergen van stuifsneeuw. Veel routeplanner zien die dijk als ontsluiting richting Roosendaal. 
 
De raad van Steenbergen heeft een motie ingediend en er is besloten dat kernen een startbedrag van € 
10.000 mogen besteden aan plan en uitvoering waar beeldbepalende gebouwen of objecten in LED-licht 
worden gezet. In de komende nieuwsbrief van de dorpsraad wordt u gevraagd om ideeën aan te leveren 
voor de Welberg. 
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7. Lint van klaprozen De schildjes zijn uitverkocht en nu wordt een lijst met aanvragers bijgehouden om als eerste te laten 
weten ingeval er een nieuwe oplage komt. 

8. Hondenspeelplaats Geen inhoudelijke opmerkingen 

9. Onderwerpen nieuwsbrief Geen inhoudelijke opmerkingen 

10.  Rondvraag Geen inhoudelijke opmerkingen 

11. Sluiting Geen inhoudelijke opmerkingen 

 

Vergaderschema 2021 

15 maart 
12 april 
 

10 mei 
14 juni 
 

12 juli 
13 september 

11 oktober 
15 november 
13 december 

 


