
Verslag Drw 20210510 - Publicatie Page 1 

Notulen vergadering Dorpsraad Welberg 

Datum: 10-05-2021 Tijd: 18.30 Locatie: Open terras lid v/d raad 

 

 Onderwerp Besluit voor publicatie 

1. Opening + vaststelling agenda  

2. Gast van de Raad  

3. Notulen vorige vergadering.  

4. Mededelingen Binnen de vergadering van de dorpsraad wordt nog even nagenoten naar aanleiding van de decorandus Corné 
Koenraadt die voor ons de rol van penningmeester vanaf oprichting van de raad verzorgd.  

5.  Post 
 

Bij de bushalte voor de Corneliuskerk staat al jaren een meetbord om snelheid van voertuigen te meten maar helaas 
staat het verborgen tussen de leilinden. Een inwoner van de Welberg heeft verplaatsing van het bord aangevraagd en 
de gemeente heeft dat gehonoreerd. Eerdaags is het geen “kiekeboebord” meer maar een volwaardige Smiley. 

6.  Punten voor kerncoördinator Een enthousiaste bewonersgroep van de Landerije op de Welberg is bezig om een projectplan en voorstel te schrijven 
waar het mini-speeltuintje aldaar totaal wordt herzien en toestellen worden vervangen door meer duurzaam 
materiaal zoals Robinia. Het plan zal informeel worden besproken met de gemeente om levensvatbaarheid te toetsen 
en haalbaarheid verder uit te werken. 
 
Voor het centrumplan van de Welberg, met name de inrichting met speeltoestellen, wordt misschien omgezet in een 
“right to challenge” waarbij het projectteam de lead neemt en de gemeente de adviseursrol aanneemt. 
 
Ondanks zeer intensief overleg inzake het maaibeleid, in het speciaal voor het wandelpad langs de Boomdijk, wordt 
helaas alle biodiversiteit met de grond gelijk gemaakt. Blijkbaar is communicatie richting uitvoerenden het probleem. 

7. Speelplaats Landerije Voor meer inhoudelijke informatie zie ook punt 6 hierboven 

8. Hondenspeelplaats De gemeente stuurt de officiële beschikking vanuit het initiatievenfonds aan het secretariaat waarmee de 
subsidieaanvraag is afgerond. 

9. Onderwerpen nieuwsbrief Geen inhoudelijke opmerkingen. 

10. Lidmaatschap Vereniging 
Kleine Kernen Noord-Brabant 

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant levert voldoende aanknopingspunten voor de dorpsraad en daarmee is 
lidmaatschap nogmaals bezegeld. 

11.  Rondvraag Geen inhoudelijke opmerkingen. 

12. Sluiting  

 

Vergaderschema 2021 

15 maart 
12 april 
 

10 mei 
14 juni 
 

12 juli 
13 september 

11 oktober 
15 november 
13 december 

 


