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Notulen vergadering Dorpsraad Welberg 

Datum: 21-11-2022 Tijd: 19.30 Locatie: Gemeenschapshuis de Vaert 

 

 Onderwerp Besluit voor publicatie 

1. Opening + vaststelling agenda  

2. Gast van de Raad coördinator Groenvoorziening gem. Stb 

3. Notulen vorige vergadering. Goedgekeurd 

4. Mededelingen Geen inhoudelijke opmerkingen 

5.  Post Geen inhoudelijke opmerkingen 

6.  Punten voor kerncoördinator Nu de laatste twee kavels aan het eind van de Piet Snoeijersstraat zijn verkocht, wordt er meer moeite gestoken 
in het groenplan voor het centrum van de Welberg maar ook voor daarbuiten. 
De WADI tussen de twee huisrijen in de straat zijn verplicht onderdeel van het bouwplan en mag dus absoluut 
niet als parkeerruimte worden ingericht. 
 
Ook is er vernieuwd aandacht gevraagd naar onderhoud van de karakteristieke brug achter de bushalte aan de 
kapelaan Kockstraat. Het project wordt voorgelegd bij de afdeling “kunstwerken” in de gemeentelijke organisatie 
en die mag een plan maken. Wordt vervolgd. 
 
Er is inmiddels een zogenaamd olifantenpaadje ontstaan waar jongelui ook in deze tijd veelvuldig aan 
meewerken om in stand te houden. Wie kent het fenomeen niet uit z’n eigen jeugd. Het paadje wordt in ere 
gehouden en zo mogelijk aan beide zijden voorzien van een leuke groenhaag o.i.d. 
 
De snoeihoogte van de haag langs de boomvaart, met name bij de bruggen, is aangepast tot onder het niveau 
van de brugrelingen en daarmee is zicht op verkeer van alle kanten verbetert, ook voor de jongste 
verkeersdeelnemers. 
 
Overigens is het hartverwarmend om te zien dat ook die jongste verkeersdeelnemers op school verkeerslessen 
volgen en daarna ook keurig hun hand uitsteken bij het afslaan. Chapeau !! 

7. Actiepunten (inclusief openstaande 
punten vorige vergadering 

In overleg met belangenverenigingen  Pius X, JFK, MJW de Klub en de trimclubjes is voor jong en oud een 
speeltoestellenplan gemaakt en ingetekend in het centrum. Er is een offerte aangevraagd en er is overleg 
geweest met de groen coördinator van de gemeente. Met een beetje geluk is er een principe-uitspraak voor de 
kerst van 2022 en dan kijken we wat er allemaal nog geregeld moet worden. 
 
Op de website van de dorpsraad zijn nu ook flyers beschikbaar met achtergrondinformatie over “het Lint van 
Klaprozen”. De PDF-documenten zijn er in Nederlands en Engels. Voor hen die zelf of binnen de familie nog een 
schildje cadeau willen doen: volg onze “socials”. 
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Een aantal leden van de dorpsraad overlegd met de gemeente over de reparatie van het klaproosviaduct. Naast 
de beschadigingen door graffiti zijn er ook andere plekken waar de beschildering wat opfriswerk verdient. 
Misschien worden wij als inwoners op de Welberg opnieuw uitgenodigd om ons steentje bij te dragen tijdens de 
reparatie. Wordt vervolgd. 

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 

 
 


