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Notulen vergadering Dorpsraad Welberg 

Datum: 19-09-2022 Tijd: 19.30 Locatie: Gemeenschapshuis de Vaert 

 

 Onderwerp Besluit voor publicatie 

1. Opening + vaststelling agenda  

2. Gast van de Raad Dhr. Rens Swart meldt zich als nieuw lid van de Dorpsraad. Rens is de eigenaar van de Corneliuskerk op de 
Welberg die hij zelf graag Corneliusbasiliek noemt. Wil je wat meer weten wat Rens zoal interesseert, kijk dan 
eens op zijn website https://rensswart.nl 
Absoluut het lezen waard. Welkom Rens. 

3. Notulen vorige vergadering.  

4. Mededelingen Het bezoekadres van dorpshuis de Vaert is aangepast naar Piet Snoeijersstraat 2 en daarmee is er een nieuw 
tijdperk aangebroken 

5.  Post In 2022 organiseert OVW weer een burendag voor de Welberg in de vorm van het Foodtruck festival op het 
terrein van de Duiventoren 

6.  Punten voor kerncoördinator Geen inhoudelijk opmerkingen 

7. Actiepunten (inclusief openstaande 
punten vorige vergadering 

De Warmtetransitievisie wordt door de gemeente opgesteld en ter inzage aangeboden. Als dorpsraad Welberg 
nemen we nog even een gematigd passieve rol aan totdat de communicatie wordt opgestart en er een 
duidelijker beeld is over mogelijke oplossingen om van het aardgas af te komen. 
 
Voor de zomervakantie trof de gemeentelijke projectorganisatie een aantal bewoners om het centrumplan te 
bespreken. De dorpsraad gaat, samen met alle betrokkenen, zich ontfermen over speeltoestellen tussen al het 
groen op en rond het plein. 
 
De graffiti die een deel van het klaproosviaduct bevuilde, was al snel verwijdert door medewerkers van de 
gemeente. Ondanks de beste zorgen, waren kleine beschadigingen niet te vermijden. Er wordt nu gewerkt aan 
een plan om alles weer te restaureren.  

8.  Rondvraag  

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 

 
 

https://rensswart.nl/

