
Verslag Drw 20220620 - Publicatie Page 1 

 
Notulen vergadering Dorpsraad Welberg 

Datum: 20-06-2022 Tijd: 19.30 Locatie: Corneliuskerk, Kap. Kockstraat 44 Welberg 

 

 Onderwerp Besluit voor publicatie 

1. Opening + vaststelling agenda  

2. Gast van de Raad  

3. Notulen vorige vergadering. Gereed voor publicatie 

4. Mededelingen Geen inhoudelijke opmerking 

5.  Post 
 

De gemeente heeft een tijdelijke oprit voor rollator en scootmobiel aan het trottoir van de Corneliusbrug gemaakt. Ze 
oogt wat smal maar hopelijk zijn gebruikers geholpen. Een uiteindelijke oplossing zal nog even moeten wachten tot de 
aanpak van de kapelaan Kockstraat. 

6.  Punten voor kerncoördinator Nadat de school uitgaat wil de jeugd soms wat onbezonnen over straat gaan en minder goed opletten wat ander 
verkeer doet. De gemeente gaat de kruising waar het Tussendoortje op de Corneliusstraat aansluit duidelijke markeren 
volgens bestaande normen om daarmee de “uitrit”-functie beter te duiden. 
 
Na herbestrating bij de ingang van de Vaert is nu de aanleg van de trap langs de boomvaart aan de beurt. Hopelijk is de 
noodzaak van droogmalen voorbij en kunnen de betonnen trapelementen snel geplaatst worden. 

7. Actiepunten (inclusief 
openstaande punten vorige 
vergadering 

Het evenement “Wij van de Welberg” is alom als leuk ervaren, zeker met het mooie weer. Bij een volgende gelegenheid 
zal een deel van de kapelaan Kockstraat waarschijnlijk afgesloten worden voor verkeer om de vele aanvragen van 
kraamruimte te honoreren maar ook om een betere corridor te maken van het centrum naar ’t Hart van Welberg en de 
Duiventoren. 

8.  Rondvraag Ook dit seizoen is er veel overlast van de eikenprocessierups. Meld uw bevinding via de “mijn Gemeente”-app. 
 
Het gerucht gaat dat de boomvaart officieel een zgn. turfvaart is geweest. Prof. Han Leune heeft zich vastgebeten in 
het onderzoek en zal misschien binnenkort het gerucht kunnen bevestigen. 

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 

 


