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Notulen vergadering Dorpsraad Welberg 

Datum: 12-07-2021 Tijd: 19.30 Locatie: Gemeenschapshuis de Vaert 

 

 Onderwerp Besluit voor publicatie 

1. Opening + vaststelling agenda Om taken wat meer te delen, heeft Moira Jalink-Nauta voor deze vergadering de voorzittershamer in de hand. 

2. Gast van de Raad De dorpsraad heeft vertegenwoordigers van MJW, JFK en Pius X gevraagd naar enthousiasme om samen in 
projectvorm te werken aan de balans van extra speeltoestellen en groenvoorziening op het centrumplein van de 
Welberg. De gemeente bespreekt graag met de groep hoe invulling kan plaatsvinden door gebruik van “Right to 
Challenge” waar regie wordt overgedragen aan projectteams. De eerstvolgende vergadering van het projectteam zal 
na het zomerreces worden gepland. 

3. Notulen vorige vergadering. Goedgekeurd 

4. Mededelingen Geen inhoudelijke opmerkingen 

5.  Post Geen inhoudelijke opmerkingen 

6.  Punten voor kerncoördinator De gemeente Steenbergen zal voor het reces een samenkomst organiseren voor alle raden (dorp en stad) om 
samenwerking en kennisdelen te bevorderen. 
Inwoners van de Welberg en het buitengebied eromheen worden gevraagd om informatie aan te leveren waar er 
nieuwe ommetjes geplot kunnen worden maar ook waar uitbreiding van groenvoorziening (bomen, struiken etc) 
wenselijk is. 

7. Bomenkap Uiteraard betreurt de dorpsraad de ongewenste bomenkap en vraagt de gemeente om met meer aandacht te kijken 
naar iedere volgende kapaanvraag. Het sentiment rond de kap is uitgebreid beschreven door de pers en in social 
media 

8. Klaproosveld Wensen voor inrichting van het klaproosveld kent vele meningen en stemmen. Het Pakket van Eisen krijgt 
langzaamaan vorm en wordt klaargestoomd om eerdaags aan ontwerpers aan te bieden. 

9. Centrumplan Welberg Geen inhoudelijke mededelingen. 

10. Hondenspeelplaats Er wordt gewerkt aan een taken- en kleine klusjeslijst waarmee de gebruikers van de HSP aan de slag zouden kunnen 
alsof ze zelf eigenaren zijn van het veld. Die acties worden meegenomen in een na-coronavergadering zodra iedereen 
terug is van zomerreces. 

11. Duurzaamheid (n.a.v. rapport 
Rekenkamercommissie) 

Geen inhoudelijke mededelingen. 

12. Ratificatie van Statuten en 
Huishoudelijk Reglement 

Geen inhoudelijke mededelingen. 

13. Wet Toezicht Bestuur en 
Rechtspersonen (WTBR) 

Geen inhoudelijke mededelingen. 

14. Onderwerpen nieuwsbrief Geen inhoudelijke mededelingen. 
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15. Slingerpad Geen inhoudelijke mededelingen. 

16.  Rondvraag Geen inhoudelijke mededelingen. 

17. Sluiting  

 

Vergaderschema 2021 

15 maart 
12 april 
 

10 mei 
14 juni 
 

12 juli 
13 september 

11 oktober 
15 november 
13 december 

 


