Agenda vergadering Dorpsraad Welberg
Datum:
18-10-2021

1.
2.
3.
4.

Onderwerp
Opening + vaststelling agenda
Gast van de Raad
Notulen vorige vergadering.
Mededelingen

5.

Post

5.a
6.

Vergaderkalender 2022
Punten voor kerncoördinator

Tijd:

19.30

Locatie:

Gemeenschapshuis de Vaert

Besluit voor publicatie
Dhr. Rens Swart neemt plaats op de toeschouwerstribune en luistert mee deze vergadering
Goedgekeurd voor publicatie op de website.
De aan Welberg gekoppelde kern coördinator is helaas ziek maar voor vragen is er altijd de gemeenschappelijke
postbus genaamd “Samen !”
De papieren uitgave van het KNMH-blad “Werkplaats” (nr. 31) zou rondgaan onder geïnteresseerden maar is helaas bij
het eerste wisselstation in de papierbak verdwenen; gelukkig is er ook nog de elektronische versie op de website van de
KNHM te vinden.
De vergaderkalender voor 2022 wordt op de website gepubliceerd.
In maart van 2022 worden weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Onder de vlag van saamhorigheid van dorpsen stadsraden wordt er een avond georganiseerd voor de raden om zich voor te bereiden op de vragen vanuit de
politieke partijen die graag willen weten wat er in dorp en stad leeft om daarmee hun verkiezingsprogramma te
versterken.
Inmiddels is sinds 1 juli 2021 de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht en stichtingen en
verenigingen moeten controleren of hun statuten en reglement aansluiten bij de nieuwe wet. De dorpsraad Welberg
neemt het voortouw om samen met andere raden zichzelf te bekwamen en voor te bereiden op deze wijzigingen.

7.

Hondenspeelplaats

8.

Klaproosveld

9.

Onderwerpen nieuwsbrief

Het kernbezoek van 2021 wordt niet op locatie gehouden maar is, in het kader van laatste zaken rond Corona,
verplaatst naar de raadszaal. De dorpsraad Welberg wordt zaterdag 23 oktober ontvangen.
Het gebruik van de speelplaats is werkelijk overweldigend en de reacties zijn positief. Inmiddels is met donaties
ondersteund een poepzakdispenser opgehangen en als dan een vrijwilliger per ongelijk de taak van vuilnisbak legen een
dag is vergeten, is het een kleurrijk schouwspel van zakjes in die bak.
De uitwerking van het pakket van eisen voor de inrichting en aankleding van het klaproosveld is nog bij de
projectontwikkelaar en dus is er even niets te melden.
Geen inhoudelijke opmerking

10.

Slingerpad

Geen inhoudelijke opmerking

Verslag Drw 20211018 - Publicatie

Page 1

11.

Onderwerp
Klaproosschildjes

Besluit voor publicatie
Geen inhoudelijke opmerking

12.

Transitievisie Warmte

13.

Rondvraag

Gemeente Steenbergen heeft alle inwoners van gemeente een brief gestuurd met dit onderwerp en uitgenodigd om de
presentatie live te bekijken of anders via de Slos later te bekijken.
Deze visie moet vorm gaan krijgen om in de toekomst huizen “van het gas” te krijgen.
Geen inhoudelijke opmerking

14.

Sluiting

15 maart
12 april
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10 mei
14 juni

Vergaderschema 2021
12 juli
13 september

18 oktober
22 november
20 december
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