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Notulen vergadering Dorpsraad Welberg 

Datum: 16-05-2022 Tijd: 19.30 Locatie: Gemeenschapshuis de Vaert 

 

 Onderwerp Besluit voor publicatie 

1. Opening + vaststelling agenda  

2. Gast van de Raad  

3. Notulen vorige vergadering.  

4. Mededelingen  

5.  Post 
 

De gemeente Steenbergen spreek dank en waardering uit voor de bijdragen van alle groepen die een 
bijdrage hadden tijdens de Vestingdagen Steenbergen in het kader van 750 jaar Steenbergen. 
 
Op de Landerije (woonwijk aan de Hoogstraat op de Welberg) hebben bewoners de handen ineen geslagen 
en ontvingen recent gemeentelijke beschikking om hun “gewone” speeltuintje om te gaan bouwen naar 
een natuurlijk speelparadijsje. Van harte gefeliciteerd met behalen van stap en veel succes in de realisatie 
van het project. 
 

6.  Punten voor kerncoördinator Het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen in 2022 is van start. Inwoners van dorpen en stad worden 
uitgedaagd om tegels te wippen en er levend groen in te planten. Niet alleen voor het aanzicht een goede 
zaak maar ook als de regenbuien steeds heftiger worden een beetje ruimte om het water in de grond te 
absorberen. Ook gunstig voor het riool waar hemelwater een steeds grotere uitdaging wordt. 
 
Er is een schuchter begin gemaakt om de Corneliuskerk op de Welberg als markant gebouw in het licht te 
zetten. Projectaanpak uit Kruisland en Nieuw-Vossemeer worden gebruikt als voorbeeld. Wat vinden de 
kerkuilen daarvan ?! 
 
Om bewegen te bevorderen is een kernteam van de dorpsraad binnekort in weiland en bos te vinden om 
nieuwe “ommetjes” te bedenken. Als je zin hebt, meldt je gerust aan bij de dorpsraad. 

7. Actiepunten (inclusief openstaande 
punten vorige vergadering 

De klaproosschildjes van “het lint van klaprozen” zijn weer te koop. Als je interesse hebt, laat dat dan 
weten via mail bij de dorpsraad of anders op FB 

8.  Rondvraag Geen inhoudelijke opmerking 

9. Sluiting  
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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 

 


