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Dorpsraad Welberg
Enerverend jaartje
Nu we bij de achterdeur van 2018 en op de drempel van 2019 zijn beland, is het een goed moment om zowel
voor- als achteruit te kijken. Want wat hebben we een enerverend Welbergs jaartje achter de rug en wat staat
ons nu al weer veel te wachten voor het nieuwe. Het hoogtepunt was ongetwijfeld de realisatie van het
Klaproosviaduct dat we echt als gemeenschap voor elkaar hebben gekregen. Een ambitieus plan waar niet
iedereen van overtuigd was dat het zou lukken. Dat station zijn wel inmiddels ver gepasseerd. Het resultaat
mag er zijn en zal nog vele jaren overeind blijven als mooi symbool van waar een klein dorp groot in kan zijn.

Klaproosschildjes
Dat geldt ook voor de Klaproosschildjes. Een project dat geheel onverwacht een eigen leven ging leiden.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat zij als kostendrager voor het viaduct zouden dienen. Toen bleek dat
de interesse voor de schildjes groot was en het enthousiasme over het project nog groter, werd besloten het

een eigen projectstatus te geven. Dankzij een subsidie van het Prins Bernhard Cultuur Fonds en een hele
mooie korting van de producent, Willems Classics BV, konden ze voor de helft van de kostprijs verkocht
worden. Zeshonderd bestelden we er en krijgen er daar voor het eind van het jaar al vijfhonderd een nieuwe
eigenaar. Ruim honderd maken zelfs nog een trans-Atlantische reis naar Canada waar zij dankzij inzet van de
stichting Bevrijdingsmonument Steenbergen vele Canadese gevels zullen sieren.

Heeft u nog geen schildje, maar wilt u er wel graag één?

Stuur dan een mail naar info@dorpsraadwelberg of bel met (0167) 567312.

Slag om de Schelde
Vooruitkijkend naar 2019 gaan we nog even verder met de Klaproos. Het is namelijk het jaar waarin we
herdenken en vieren dat Welberg en Steenbergen 75 jaar geleden werden bevrijd van de Duitse bezetter.
Momenteel wordt er in Brabantse Wal-verband hard gewerkt aan een gedenkwaardig activiteitenprogramma
rond de herdenking van de Slag om de Schelde. Een Steenbergse werkgroep levert hier een belangrijke
bijdrage aan. Zo is inmiddels bekend dat de afsluiting van het programma op de Welberg plaatsvindt. In de
loop van volgend jaar volgt hier veel meer informatie over.

Informatiepanelen
Wat in ieder geval nog gaat gebeuren is dat er bij het Klaproosviaduct panelen komen met informatie
over de Welberg, de bevrijding en de bijzondere relatie van het dorp met de klaproos. Heeft u overigens al
gezien dat zich op het klaproosveld tegenover het Bevrijdingsmonument een groen tapijt aan toekomstige
klaprozen heeft gevormd. Wanneer de weergoden een beetje mee willen werken, zal er volgend jaar een zee
van rode klaprozen bloeien. Iets om naar uit te kijken.

Centrumplan
Maar er valt meer te beleven op de Welberg dan klaprozen. Het centrumplan Welberg bijvoorbeeld. Nu de
besluitvorming achter de rug is, kan er begonnen worden met de uitvoering. Een proces dat gefaseerd
verloopt over een periode van twee jaar. Er gaat veel veranderen in hartje Welberg. Het parkeerterrein tussen
Vaert en school wordt een autovrij plein met een jeu de boulesbaan, een pannakooi, een speel(Wel)berg en
alle ruimte voor sport, spel en ontmoeting. Gemeenschapshuis De Vaert wordt met een fikse
opknapbeurt de 21ste eeuw in getrokken en op het oude voetbalveld komen 24 nieuwe woningen. Wie deze
woningen gaat bouwen en hoe zij eruit gaan zien, weten we nog niet maar daarover krijgen we
waarschijnlijk snel meer informatie. Ook bij de Pius X gaat er het nodige veranderen. De fietsenstalling
verdwijnt en er komt een nieuwe voorziening achter de school op het schoolplein. Op het dak van de stalling
komen zonnepanelen te liggen die De Vaert van duurzame energie gaan voorzien. Het schoolplein zelf krijgt
een veel groener uiterlijk dan nu het geval is.
Een nieuwe woonwijk, een langzaam verkeerspad tussen de Corneliusstraat en de Pastoor Kerckerstraat en
een heel nieuw dorpsplein. Daar horen ook nieuwe namen bij. Van het dorpsplein tussen De Vaert en de Pius
X weten we inmiddels dat het Klaproosplein gaat worden. Voor de andere twee wegen is er een aantal opties
die we graag aan jullie voorleggen:

1. Piet Snoeijersstraat (woonwijk) of Piet Snoeijerspad (langzaam verkeersroute)
Piet Snoeijers heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bevrijding van Welberg. Piet woonde op de hoek van
de Groenedijk met de (huidige) Canadezenweg. Hij vocht in november 1944 met de Canadezen mee en wist
hen te vertellen waar de Duitsers verdedigingsposten waren. Dit was zeer waardevolle informatie voor de
Canadezen. Helaas is Piet zelf ook gestorven bij de bevrijding. Hij was nog maar 18 jaar.

2. Edmontonstraat (woonwijk) of Edmontonpad (langzaam verkeersroute)
Edmonton is de plaats waar het South Alberta Light Horse regiment is gelegerd. Dit regiment leidde de
bevrijding van Welberg en tot op de dag van vandaag zijn er nauwe banden met het regiment.

Graag horen we welke naam de voorkeur
geniet voor de woonwijk:
Piet Snoeijersstraat of Edmontonstraat
of misschien heeft u wel een heel ander
idee. U kunt dit doorgeven tot 12 januari
via het secretariaat van de Dorpsraad
Welberg. De gegevens vindt u onderaan
de nieuwsbrief.

Opfrisser voor de entree

Edmonton

Piet Snoeijers

Wat ook nog gaat veranderen is de entree van ons dorp. De gemeente geeft de binnenkomst van alle kernen
van de gemeente Steenbergen een fikse opfrisser en dit jaar is de Welberg aan de beurt. Qua infrastructuur
betekent dit dat de tegelfietspaden vervangen worden door rood asfalt. Ook de chicane (die “rare bocht”)
verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt er ter hoogte van de entree van Stella Maris een drempel.
Bovenal krijgt het groen een metamorfose. Rond de taluds bij het viaduct worden bloemrijke mengsels
ingezaaid. De eerste paar jaar hoopt de gemeente het voor elkaar te krijgen de klaproos te laten
overheersen. Of dat gaat lukken is een tweede. De groene gebieden rond het viaduct worden inmiddels al
flink onder hand genomen. Ook wordt de rij bomen langs de Boomvaart verder doorgetrokken, evenals de

beukhaag langs het water. De Dorpsraad Welberg heeft aan de gemeente gevraagd of het mogelijk is de
haag stelselmatig te onderbraken om de Boomvaart meer bij het dorp te betrekken. Ook is de vraag gesteld
om de beuken bij de kruisingen lager te snoeien om de zichtbaarheid van de kinderen op de fiets te
vergroten. Beide verzoeken zijn in behandeling. Daarop volgt nog een verzoek om het kombord van Welberg
te verplaatsen naar de andere (‘Steenbergse’) kant van het viaduct. Het verzoek is al in de week gelegd en er
wordt welwillend naar gekeken.

Onaangenaam verrast
Als Dorpsraad Welberg werden we onaangenaam verrast door het nieuws dat de gemeente Steenbergen een
kapvergunning voor vijftien beuken rond De Vaert heeft aangevraagd. Temeer omdat er afgesproken was dat

de beuken beeldbepalend waren en om die reden
waar mogelijk gespaard zouden blijven. Inmiddels
is de Dorpsraad hierover in gesprek gegaan met de
gemeente en hebben we er hoop op dat de bomen
die niet ziek zijn en niet persé weg moeten voor
infrastructurele werkzaamheden, kunnen blijven
staan.

Dit en Dat
• De ontwikkeling van een hondenspeelveld is het afgelopen jaar behoorlijk tot stilstand gekomen.
Dat gaan we in 2019 anders aanpakken.
• We kregen de nodige opmerkingen dat het bord afslag Welberg op de N259 nog niet is
teruggeplaatst. Hierover is inmiddels contact geweest met de gemeente en het bord zal eerdaags
zijn weg terug vinden naar de Welberg.
• Ook het kombord aan het Welbergswegje is spoorloos verdwenen. Waarom en wanneer we het terug
kunnen verwachten zijn twee vragen die bij de gemeente liggen.
• We hebben een nieuwe aanwinst bij de Dorpsraad Welberg: Henk Groenendijk komt de gelederen
versterken. Hanneke Somers en Jeroen Hulhoven namen afscheid evenals Bart Mangnus die wel als
ondersteunend lid actief blijft.
• Heeft u een vraag, een opmerkingen of een goed idee: Mail het naar info@dorpsraadwelberg of
reageer via de Facebookpagina Dorpsraad Welberg. Onze vergaderdata en andere wetenswaardigheden
vindt u op www.dorpsraadwelberg.nl

Kerk en klooster
Een invulling voor de kerk is er vooralsnog niet, maar nu het gebouw op de site van www.reliplan.nl te vinden
is, melden zich steeds meer serieuze gegadigden. Over de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van
het voormalige klooster van Stadlander is op dit moment niets nieuws bekend.

Bergh en Vaart
Weet u nog dat we op de Welberg het ommetje Bergh en Vaart hebben? Een prachtige wandeling met name
op een friskoude, winterse dag waarvan we er in de Kerstvakantie hopelijk heel veel hebben. Samen met de
kids het Slingerpad lopen is ook een aanrader. De benodigde Slingerpad-tasjes zijn tegen een borgsom op te
halen bij zaal Koch.

Roze nieuws
Het is alweer enige tijd geleden dat er een nieuwsbrief verscheen en er zullen in de tussentijd ongetwijfeld de
nodige Welbergse baby’s geboren zijn die we allemaal van harte welkom heten op het dorp. De meest
kersverse noemen we bij naam: Bo. Geboren op 12 december 2018 en zus van twee trotse grote broers
Louk en Rens. Gefeliciteerd!

Contact
Secretariaat Dorpsraad Welberg: Boomdijk 6, 4651 VK Welberg.
Telefoon: (0167) 567312 * E-mail: info@dorpsraadwelberg.nl * Internet: https://dorpsraadwelberg.nl
* Facebook: Dorpsraad Welberg

We wensen u allemaal fijne Kerstdagen, een feestelijk Oud & Nieuw
en een prachtig 2019 op de Welberg!

