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Op 28 september jongstleden stemde de gemeenteraad van Steenbergen in met de hoofduitgangspunten
voor het Dorpsplan Welberg. Dit gaat onder meer uit van:
- Een autovrij plein tussen gemeenschapshuis De Vaert en basisschool Pius X;
- Een extra brug over de Boomvaart waardoor er een rechtstreekse verbinding van de Kapelaan Kockstraat
naar de nieuwe woonwijk op het voormalig voetbalveld ontstaat;
- Een beter beleefbare Boomvaart;
- Bebouwing van het voormalig voetbalveld;
- Een langzaamverkeer-pad tussen de school en de begraafplaats waardoor er een veilige route tussen de
Corneliusstraat en de Pastoor Kerckerstraat ontstaat;
- Het moderniseren en verduurzamen van gemeenschapshuis De Vaert.
Op donderdag 23 november praatte een werkgroep van bewoners die zich hiervoor hadden opgegeven en
andere belanghebbende partijen met elkaar over de concrete invulling van het Dorpsplan. Het was een
constructieve avond waarin vele ideeën naar boven kwamen. De gedeelde overtuiging was dat het plein
voor Welbergenaren van alle leeftijden een aantrekkelijke en beleefbare ruimte moet worden. Bijvoorbeeld
met een jeu-des-boulesbaan en trimtoestellen voor de volwassenen, picknicktafels met gezelschapspellen
op het tafelblad geprint, uitdagende speel- en zitelementen en vooral een goede, sfeervolle verlichting. Het bureau dat in opdracht van de gemeente een plan moet maken, verwerkt alle suggesties in een
concept-plan waarmee het vervolgens in januari terugkomt naar het dorp. We zijn benieuwd!
Op www.dorpsraadwelberg.nl vindt u de presentatie die de gemeente in juli hield over het Dorpsplan Welberg.
Fietsenstalling
In aanvulling op het dorpsplan heeft basisschool Pius X besloten de huidige fietsenstalling van de school
te vervangen. Het gebouw krijgt een nieuwe plek waardoor een deel van het huidige schoolplein aan de
buitenzijde komt te liggen. Het autovrije plein en het schoolplein vormen daarmee een grote openbare
ruimte. Een hele verbetering, ook voor de sociale controle. De kinderen van de Pius X denken met elkaar na
over de beste invulling voor het ‘schoolplein’-deel en hebben ook al hun inbreng mogen leveren voor wat
betreft de rest van het dorpsplein. Zo willen zij graag een niet al te grote voetbalkooi. Deze zou verdiept
aangelegd kunnen worden waardoor hij wat minder in het oog springt en de randen als tribune kunnen dienen. Tijdens de brainstormavond van de 23e is daar het idee aan toegevoegd om hem in de winter met een
laagje water te vullen zodat er op geschaatst kan worden
Te veel woningbouw
Aangezien het centrumplan in samenspraak met het dorp tot stand is gekomen, is de Dorpsraad het met
veel uitgangspunten eens. We zullen extra ijveren voor een zo groen mogelijke invulling van het dorpsplein: een natuurlijk rust- en beleefpunt in onze kern. De Dorpsraad Welberg is het met één uitgangspunt
oneens en dat is de hoeveelheid woningen die op het voetbalveld geprojecteerd wordt. De gemeente vindt
maximaal dertig woningen haalbaar maar dat is naar onze mening te veel. Wij voelen ons daarin gesteund
door de enquête die wij vorig jaar onder alle inwoners hielden en waaruit bleek dat u voor kleinschalige

woningbouw op deze locatie bent. Naar ons idee is een maximum van twintig woningen beter. Daardoor kan
naar ons idee een wijkje ontstaan dat ruimer en groener van opzet is. Ook willen we met de gemeente nog
verder praten over de ligging van de verkeerscirculatie via de nieuwe brug. De nieuwe route moet naar onze
mening zo veilig mogelijk zijn, maar ook voor zo min mogelijk overlast bij omwonenden zorgen.

MJW De Klup

Tijdens de oktober-vergadering van de Dorpsraad Welberg schoof Rieneke Bos, secretaris van MJW De Klup,
aan om even bij te praten. Tijdens dit gesprek kwam naar voren dat het super actieve jeugdwerk op zoek is
naar een nieuwe penningmeester. Bent u goed met cijfers en bereid om MJW De Klup uit de brand te helpen?
Meldt u zich dan vooral aan via mjwdeklup@live.nl of tel. (06) 8136597

Klaproosviaduct

Zoals u misschien in de krant al heeft gelezen, is de Dorpsraad Welberg begonnen met een project om de
onderzijde van het viaduct een metamorfose te geven. Sinds de bouw ervan, begin jaren ’70, is daar weinig
meer aan gedaan. Dat is ook te zien want het is een weinig uitnodigende, naargeestige plek.
Ons dorp verdient beter.
De gemeenteraad van Steenbergen heeft bepaald dat iedere kern in aanmerking moet kunnen komen voor
een subsidie van 10.000 euro waarmee de (entree van) de kern verfraaid kan worden. Het dorp moet dan
zelf wel tweederde van de kosten opbrengen maar dat kan ook door middel van zelfwerkzaamheid. Er zijn al
kernen die gebruik maakten van deze mogelijkheid: Het kunstwerk van de suikerbiet op de rotonde bij
Dinteloord is er een voorbeeld van en in Nieuw-Vossemeer zijn er zitelementen in de openbare ruimte
geplaatst.
De gedachten van de Dorpsraad Welberg gaan uit naar een project waarin de klaproos symbool staat. Dit
vanwege de prominente plaats die Welberg inneemt bij de herdenking van de Slag om de Schelde (oktober/
november 1944) en de bekendheid van het klaproosveld dat daar nauw mee verbonden is. In overleg met
de Stichting Bevrijdingsmonument Welberg hebben we de mogelijkheden bekeken om van het viaduct een
kunstwerk te maken met de klaproos in de hoofdrol. Omdat het een vrolijke, representatieve entree voor de
Welberg kan zijn en een mooie link naar Bevrijding & Vrijheid.
We willen het viaduct dus transformeren tot een klaproospoort. Niet met echte klaprozen natuurlijk maar
met geschilderde, gefotografeerde of welke kunstuitingen er nog meer zijn. We hopen heel veel Welbergenaren bereid te vinden om zich bij dit project aan te sluiten want met name in de uitvoeringsfase hebben
we nogal wat handjes nodig.
Wie vanuit expertise mee wil denken over de vormgeving is van harte welkom. Dat geldt ook voor eenieder
die mee wil werken aan de p.r./marketing/fondsenwerving voor het project want de 10.000 euro subsidie zullen lang niet genoeg zijn. Om geld te besparen willen we zoveel mogelijk door middel van zelfwerkzaamheid
voor elkaar proberen te krijgen, dus ook daar hebben we nog heel veel helpende handjes nodig. Aanmelden
kan via info@dorpsraadwelberg.nl. Bellen kan ook Ilja Bos (06) 51095183; Brigitte Wisse (06) 40234755; Dasja
Abresch (06) 51742572.

Hondenspeelveld

Er is nog geen witte rook voor een hondenspeelveld op de Welberg. We hebben wel een mogelijke locatie,
namelijk het braakliggende stuk grond tussen de Corneliusstraat en de begraafplaats. De grond is in

eigendom van de Sint Annaparochie die welwillend tegenover een gebruik als hondenspeelveld staat.
Wel moeten er goede afspraken komen over gebruik en onderhoud. We hopen dat we binnenkort meer te
melden hebben. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om een ruimte waar honden met elkaar kunnen spelen.
Het is zeker geen uitlaatveld. Een aantal Welbergse hondeneigenaren is bereid de verantwoordelijkheid voor
dit veldje op zich te nemen.

Narcissen en klaprozen

We gaan bij de gemeente vragen of we narcissenbollen mogen poten in de groenstrook tussen de brievenbus en de Corneliusstraat. Gewoon voor de gezelligheid. Als het mag zullen we daartussen ook wat klaprooszaad strooien. Misschien kent u ook zo’n plekje dat wel een bolletje kan gebruiken? Laat het ons vooral weten
via info@dorpsraadwelberg.nl

Bankjes in het bos

In het Krabbenbos en Slingerbos zijn bankjes geplaatst. Dat hebben we te danken aan het echtpaar Gerard
en Thea Heck uit Steenbergen. Zij misten tijdens hun wandeltochten door het Oudland een plek om even
uit te rusten en gingen in gesprek met Staatsbosbeheer en Brabants Landschap. Het resultaat: twee nieuwe
bankjes langs de wandelroute! Hartelijk dank hiervoor!

Bankjes langs de Boomvaart

En nu we het toch over bankjes hebben: ook aan het schelpenpaadje langs de Boomvaart (John F. Kennedystraat) zijn twee nieuwe bankjes gezet ter vervanging van de verrotte exemplaren die er stonden. Dit
gebeurde op verzoek van Dorpsraad-lid Koos Boer aan de gemeente.

Glasbak

De gewone glasbak is nog als vanouds in gebruik bij gemeenschapshuis De Vaert, maar de nieuwe ondergrondse container is reeds geplaatst bij sportpark Het Zandbaantje aan de Hoogstraat. Bij de aankondiging
van het nieuwe, omgekeerde inzamelen liet de gemeente al direct weten de glasbak te willen verhuizen. Dit
omdat de huidige locatie lastig bereikbaar is voor de inzamelwagen en omdat de bak niet meer past binnen
het nieuwe dorpsplan. In eerste instantie was een nieuwe locatie aan de Kapelaan Kockstraat bedacht, maar
dit kon uiteindelijk toch niet doorgaan. De gemeente heeft vervolgens, mede op advies van de Dorpsraad,
besloten de ondergrondse container net voor het sportpark te plaatsen. In het eerste kwartaal van volgend
jaar worden alle ondergrondse containers in gebruik genomen.

Hondenpoep

Het loopt zo nu en dan weer de spuigaten uit met de overlast van hondenpoep. Van de strenge controles
moeten we het niet hebben en dus willen we graag een beroep doen op het fatsoen van iedere hondeneigenaar. De uitwerpselen van uw hond niet opruimen is ronduit asociaal. Er hangen zakjes aan de palen en
er zijn meer dan voldoende prullenbakken dus makkelijker kan het niet worden. Gelukkig doet 95% van alle
hondenbezitters het prima. Nu die laatste 5% nog.

Buurkracht

In september organiseerde Buurkracht Welberg in zaal Koch een tweetal voorlichtingsavonden over zonnepanelen, zonneboilersystemen en warmtepompen. Dit gebeurde in samenwerking met Saman Groep uit
Zierikzee die is overgebleven uit een voorselectie die Buurkracht maakte. Naar aanleiding van deze avonden
zijn er diverse afspraken gemaakt en zal Welberg het komende jaar weer wat energiezuiniger én milieuvriendelijker worden. Buurkracht is een initiatief van Enexis, om buurten te ondersteunen bij het verduurzamen
van huizen/energiebesparingen door te voeren en daardoor kosten te besparen. Voor meer info over Buurkracht Welberg, mail: ethpeperkamp@ziggo.nl

Groene Pastoor Ermenstraat

Vanuit de dorpsraad is er onder de bewoners van de Pastoor Ermenstraat in juli een enquête gehouden over
de kwaliteit van het openbaar groen. De gedachte is dat het groen naar een hoger plan getild moet worden.
Ook heeft een aantal bewoners van de straat al te kennen gegeven daar een schoffeltje aan bij te willen
dragen. Binnenkort komt de gemeente met een plan van aanpak dat vervolgens met de bewoners wordt
gecommuniceerd.

Petje af!

De afgelopen maanden zijn er weer diverse activiteiten georganiseerd waarmee Welberg op de kaart is
gezet. Zoals de huiveringwekkende Halloweenviering van Stichting Ontspanning Voor Welberg (OVW) en de
indrukwekkende herdenkingen bij ‘De Klok’ aan de Canadezenweg door de Stichting Bevrijdingsmonument
Welberg en de leerlingen van de Pius X.
Maar ook de spectaculaire intocht van Sint Nicolaas per helikopter op de Welberg en de sfeervolle Kerstmarkt
in de Corneliuskerk allebei dankzij de stichting Ontspanning Voor Welberg. De rockliefhebber kan zich op 16
december vanaf 20.00 uur melden bij De Duiventoren waar plaatsgenoot Leo Osseweijer een benefietavond
ten bate van KiKa organiseert. Met medewerking van Dozz Banditozz en Down to Eleven. Voor alle organisatoren van deze en alle andere activiteiten die de Welberg bruisend houden: petje af!

Beeldmateriaal gezocht

De Stichting Bevrijdingsmonument Welberg en de Pius X zijn zich al aan het voorbereiden op de grote
herdenking in 2019. Het is dan 75 jaar geleden dat dit deel van Nederland werd bevrijd en die mijlpaal wordt
groots herdacht. De hoop is erop gericht dat er onder (oud-)Welbergenaren mensen zijn die beeldmateriaal
hebben van de Welberg, gemaakt tijdens de oorlogsjaren of direct na de bevrijding. Wie daarover beschikt
kan zich melden bij piusx@lpsnet.nl of via (06) 51742572/(0167) 561951.

Roze wolk

Een roze wolk trekt over de Welberg. In de afgelopen maanden werden er opvallend veel meisjes geboren
in ons dorp. Jasmijn, Lieke, Fien, Hanna en Vive zagen de afgelopen maanden het levenslicht. Als mannelijke
tegenhanger hebben we Liam mogen verwelkomen die helemaal vanuit Taiwan binnen kwam vliegen. Alle
nieuwkomers, ook degenen die hier niet genoemd worden: Van harte welkom op de Welberg en een mooie
toekomst gewenst!

Gele Vaart

Al wekenlang is de Boomvaart geelbruin van kleur. Het is weer eens wat anders, maar waar komt het nu
eigenlijk door? Navraag bij Waterschap Brabantse Delta heeft ons geleerd dat de oorzaak is gelegen in de
aanleg van een bodemenergiesysteem in de buurt van zwembad De Meermin. Daarbij is ijzerrijk grondwater
vrijgekomen. Het ijzer is de veroorzaker van de geelbruine kleur die op termijn weer zal verdwijnen.

Reageren?

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u iets te melden voor de Dorpsraad Welberg: info@dorpsraadwelberg.nl. U kunt ook maandelijks aansluiten bij de vergaderingen van de dorpsraad. De eerstvolgende is
op maandag 11 december vanaf 19.30 uur in gemeenschapshuis De Vaert.
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