NIEUWSBRIEF

Dorpsraad Welberg

Beste dorpsgenoten,
Namens de Dorpsraad Welberg een hoopvol 2022 gewenst!
Helaas, de start van 2022 is weinig anders dan het begin van 2021. Nog steeds bepaalt het coronavirus een
groot deel van ons leven. En weer kunnen we alleen maar hopen dat we in de loop van dit nieuwe jaar de
pandemie naar de geschiedenisboeken kunnen verwijzen. Zover is het nog niet. Ondanks alles gaat het leven
op de Welberg toch ook gewoon door. In deze nieuwsbrief kijken we terug op de hoogtepunten van 2021 en
blikken we vooruit op wat ons te wachten staat in 2022.

Centrumplan
Er wordt veel gebruik gemaakt van het nieuwe dorpsplein. Met name de jeugd komt er graag samen. In 2022
wordt het plein verder afgemaakt. De Dorpsraad Welberg gaat samen met de gebruikers van het plein (zoals de
Pius X, MJW, JFK) bekijken welke speeltoestellen er nog toegevoegd worden. Ook komen de trappen naar de
Boomvaart. Als dorpsraad hopen we het plein nog wat groener aangekleed te krijgen dan nu het geval is. We
hopen vooral nog een paar bomen langs het plein te kunnen realiseren want in de zomer is het er nu wel heel
erg heet.

Wist je dat....
…er voor elke boom die het veld heeft moet ruilen voor het Centrumplan Welberg er minstens één terugkomt
bij het plein of elders in het dorp. De dorpsraad maakt zich daar sterk voor, want bomen zijn belangrijk. Ze
maken het dorp mooier, maar zijn nog belangrijker voor de opname van CO2 en houden fijnstof tegen. Een
dicht bladerdak zorgt in de zomer bovendien voor verkoeling.

’t Tussendoortje
’t Tussendoortje tussen de Corneliusstraat en de Pastoor Kerckerstraat is sinds de opening een groot succes.
Voetgangers en fietsers maken er veel en dankbaar gebruik van. Ook het hondenspeelveld is een veel en
graag gebruikte voorziening. Wat er nog ontbreekt zijn verlichting en een vuilnisbak voor de poepzakjes. Het
heeft wat bloed, zweet en tranen gekost, maar in 2022 komen ze er!

Tussendoortje

Hondenspeelveld Welberg

Al gezien?
Sinds een paar maanden hebben we aan ’t Tussendoortje een kast
waarin actuele informatie over de Welberg hangt. Heb je zelf wat te
melden? Geef het door via info@dorpsraadwelberg.nl en wij zorgen dat
het in de kast komt.

Bouwplannen
In 2021 werd de Piet Snoeijersstraat opgeleverd, maar dat is voorlopig
nog niet het einde van de bouwactiviteiten op de Welberg. De grond
voor de nieuwe woningen aan de Welbergsedijk is al bouwrijp gemaakt
en nieuwe plannen zijn in ontwikkeling voor bouwprojecten aan de
Hoogstraat. Als dorpsraad volgen we het met interesse en vragen we
aandacht voor een goede inpassing met groen en ruimte.

Enquête
De plannen die nu ontwikkeld worden of in uitvoering zijn, zijn zogenaamde inbreidingsplannen, dus
binnen de bebouwde kom. In 2016 hield de Dorpsraad Welberg een enquête onder alle Welbergenaren
waaruit bleek dat een grote meerderheid de woningvoorraad beperkt wil uitbreiden omdat dat goed is voor
voorzieningen als de school en het verenigingsleven. Er was toen geen draagvlak voor nieuwbouwwijken
buiten de bebouwde kom. In 2022 wil de dorpsraad een nieuwe enquête opstellen zodat we kunnen zien of
dat nog steeds de mening is van de meerderheid.

Klaproosschildjes
De vraag naar de Klaproosschildjes blijft groot, maar de
voorraad is op. Als dorpsraad willen we heel graag verder met
het project, maar omdat de kosten voor de baten uitgaan, is
het ook best wel een risico. Voordat we gaan bestellen, willen
we duidelijk krijgen hoeveel animo er op het dorp is. Heb je
nog geen klaproosschildje bij de deur en wil je er alsnog één?
Wil je er cadeau doen aan familie of vrienden, geef dit dan door
aan ons. Dat kan via info@dorpsraadwelberg.nl of telefonisch/
WhatsApp: (06) 51742572. Hoe meer reserveringen, hoe eerder we weer kunnen bestellen.

Tegeltje eruit, plantje erin
Begin december verzorgde de gemeente Steenbergen
de actie Tegeltje eruit/plantje erin. Bedoeld om
inwoners te stimuleren om de verharding in de tuin
plaats te laten maken voor begroeiing. Dat is beter voor
de biodiversiteit en zorgt er bij zware regenval voor dat
het water sneller in de bodem verdwijnt. Op de Welberg
maakten veertig tegels plaats voor veertig plantjes. Een
groot succes dus!

Wandelpad Boomdijk
Komend jaar hopen we dat er weer
veel gebruik wordt gemaakt van het
wandelpad langs de Boomdijk. Het
maaien van het wandelgedeelte en
het juist niet maaien van ‘de groene
vangrail’ langs de Boomdijk, blijft
lastig, maar de volhouder wint! Het
komende jaar zal de Dorpsraad Welberg
onderzoeken welke mogelijkheden
voor ‘ommetjes’ er zijn door de polders
rond het dorp. Heb je daar een leuk idee
voor, laat het ons dan zeker weten via
info@dorpsraadwelberg.nl.

Spotlicht-subsidie
Welke Welbergse gebouwen verdienen het om in het spotlicht te staan? De gemeenteraad heeft besloten dat
ieder dorp van de gemeente tienduizend euro ter beschikking krijgt om beeldbepalende gebouwen in die kern
in het LED-licht te zetten. De Dorpsraad Welberg is gevraagd deze ideeën te verzamelen en te beoordelen, dus
heb je een plan of ben je eigenaar van een gebouw dat je wilt verlichten, neem dan zeker contact met ons op.

De naam Pastoor Kerckerstraat klopt niet. Het moet Pastoor
Kerckersstraat zijn, genoemd naar Jacobus Kerckers. Hij
was in het Steenbergen van 1679 de eerste pastoor na de
Tachtigjarige Oorlog die een Heilige Mis opvoerde. Dat
gebeurde in een geheime schuurkerk op de Welberg (nu
Corneliusstraat) omdat het katholicisme toen nog een
verboden godsdienst was. De gemeente Steenbergen heeft
het plan opgevat om alle straatnamen met een historische
achtergrond van een stukje uitleg te voorzien. Mogelijk een
mooi moment om Jacobus zijn ‘s’ terug te geven? Geef je
mening via info@dorpsraadwelberg.nl

Buurt-bieb geopend
Hebben jullie ‘m al gespot? Sinds vorig jaar hadden we
al een Zadenbibliotheek aan de Welbergsedijk, maar nu
hebben we ook een echte Buurt-bieb aan de Kapelaan
Kockstraat/begin Boomdijk. Enthousiaste buurtbewoners
hebben ‘m met elkaar in elkaar gezet en gevuld. Wie op
zoek is naar leesvoer kan er terecht en het is natuurlijk
helemaal leuk wanneer er regelmatig nieuwe boeken aan
de collectie worden toegevoegd.

Dorpsraad Welberg
De Dorpsraad Welberg is altijd op zoek naar nieuwe leden. Interesse? Meld je dan vrijblijvend aan via
info@dorpsraadwelberg.nl.
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