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Notulen vergadering Dorpsraad Welberg 

Datum: 17-10-2022 Tijd: 19.30 Locatie: Gemeenschapshuis de Vaert 

 

 Onderwerp Besluit voor publicatie 

1. Opening + vaststelling agenda  

2. Gast van de Raad  

3. Notulen vorige vergadering. Goedgekeurd en op website gezet 

4. Mededelingen Het kernbezoek (15 oktober) van een delegatie van College en Raad van Steenbergen was dit jaar georganiseerd 
door de gemeente. Op zich een goed initiatief waar inwoners de delegatie kan aanspreken over het wel en wee 
binnen de kern. 

5.  Post Het team van WijZijn heeft op eigen initiatief bijeenkomsten belegd waar ze verbeterpunten voor kern en stad 
hebben besproken en plekken hebben bezocht om te kijken wat verbeterd kan worden. 

6.  Punten voor kerncoördinator Geen inhoudelijke opmerkingen 

7. Actiepunten (inclusief openstaande 
punten vorige vergadering 

De gemeente geeft vorm aan plannen hoe iedereen zichzelf kan informeren hoe het beste af te komen van 
aardgasgebruik en dat voor het jaar 2050. Zodra er heldere communicatie beschikbaar komt, zal de dorpsraad 
zeker helpen dit door te geven aan haar bewoners van de Welberg. 
Zelf kan u vast kennis nemen van informatie op  
duurzaamheid in de gemeente en dan specifiek op die pagina de site van  Transitievisie Warmte 
 
De reparatie van beschildering van het klaproosviaduct is in gang gezet. Het kostenoverzicht en 
rollen/verantwoordelijkheden worden met de gemeente en leveranciers besproken. 
 
De eigenaar van de Corneliuskerk levert bloemenwater aan de begraafplaats. Zolang baasjes van honden, die 
spelen op de speelplaats, niet al te veel water gebruiken, zal er geen extra afdracht worden gevraagd. Mooi 
gebaar van nachbarschaft en betrokkenheid binnen de gemeenschap. 
 
Er wordt gewerkt aan een aantal ontwerpconcepten om de betonnen zitelementen langs de Boomvaart bij het 
centrumplein (het Klaproosplein) te voorzien van mooie beschilderingen die aansluiten bij de plaats, de functie 
en het lint van klaprozen. 
 
Met het beschikbaar stellen van de gemeentelijk vergaderkalender voor 2023 wordt ook de vergaderkalender 
van de dorpsraad binnenkort gepubliceerd op de website. 

8.  Rondvraag Geen inhoudelijke opmerkingen. 

9. Sluiting  

 

https://www.gemeente-steenbergen.nl/duurzaam/duurzaamheid_in_de_gemeente_steenbergen_869934
https://organisatie.gemeente-steenbergen.nl/overzicht_organisatie/duurzaamheid/aardgasvrij_in_2050
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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 

 
 


