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Notulen vergadering Dorpsraad Welberg 

Datum: 21-03-2022 Tijd: 19.30 Locatie: Gemeenschapshuis de Vaert 

 

 Onderwerp Besluit voor publicatie 

1. Opening + vaststelling agenda  

2. Gast van de Raad Koos Boer legt het draaiboek van de opschoondag uit als kartrekker namens de dorpsraad. Vrijdagmiddag 25 maart 
lopen er scholieren van de Pius X over het dorp in het kader van educatie over zwerfvuil. Zaterdagochtend 26 maart 
trekken vrijwilligers over de Welberg om zwerfvuil te verzamelen. Ze wordt ondersteund door de gemeente in de vorm 
van beschikbaar materieel en container. Heijmans helpt zoals gewend met ophalen en opruimen van vuil. De week erna 
staat in het teken van opschoonweek en zal er door de hele gemeente vrijwilligerswerk worden verricht. 

3. Notulen vorige vergadering. Geen inhoudelijke opmerking 

4. Mededelingen Geen inhoudelijke opmerking 

5.  Post 
 

Het “green team” van de dorpsraad houdt de communicatiekanalen met de gemeente goed open en maakt meters met 
de afspraken om groen nieuw of teruggeplaatst te krijgen. 
 
SC Welberg heeft een oproep geplaatst om nieuwe leden te werven voor “walking football” en hoopt inwoners voor 
deze sportvorm te werven en teams in stand te houden. 

6.  Punten voor kerncoördinator De gemeente kondigt het NK Tegelwippen aan om versteende tuinen weer te vergroenen en ook beter water 
afvoerend te krijgen. Het programma staat steeds groots aangekondigd in de “socials” en duurt tot begin van de herfst. 
 
De gemeente wacht op verkoop van het laatste woonkavel aan het Bataljon voordat ze start met de laatste fase van het 
centrumplan waar straten, wadi, parkeerplaatsen etc. als laatste worden aangelegd. 
 
Inrichting van het Tussendoortje werkt uitnodigender dan ooit waar schoolgaande kinderen te argeloos de 
Corneliusstraat oprijden zonder goed zicht op verkeer in de straat. Er is een lopende aanvraag voor spiegels maar extra 
veiligheidsaandacht op school zal ook helpen. 

7. Actiepunten (inclusief 
openstaande punten vorige 
vergadering 

De NL Doet-dag (12 maart) is door gebruikersbaasjes van de hondenspeelplaats aangegrepen om ’s middags kleine 
klusjes en onderhoud te doen waarmee het speelveld nog beter bruikbaar is voor kleinere viervoeters. Ook zijn de 
toegangsopritten bestraat en is alles weer netjes gemaakt voor het komende seizoen. 
 
De zaterdagmorgen van 12 maart stond in het teken van opvang van vluchtelingen vanuit het oorlogsgebied in de  
Oekraïne. Er waren ruim 40 bezoekers en ook was de burgemeester samen met wethouders aanwezig om met 
inwoners te praten. Inmiddels hebben alle betrokken partijen al ruim gecommuniceerd wat inwoners kunnen doen als 
ze opvang willen regelen. 
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 Onderwerp Besluit voor publicatie 
De magnoliaboom voor de Corneliuskerk staat weer volop in de knop en bloei. Werkelijk een exemplaar van 
formidabele afmeting. Er wordt overwogen om deze boom op de lijst van beschermde exemplaren te zetten. 

8.  Rondvraag Geen inhoudelijke opmerking 

9. Sluiting  

 

Vergaderschema 2022 

17 januari 2022 
21 februari 2022 
21 maart 2022 

11 april 2022 
16 mei 2022 
20 juni 2022 

18 juli 2022 
19 september 2022 
17 oktober 2022 

21 november 2022 
19 december 2022 

 


