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Notulen vergadering Dorpsraad Welberg 

Datum: 19-12-2022 Tijd: 19.30 Locatie: Gemeenschapshuis de Vaert 

 

 Onderwerp Besluit voor publicatie 

1. Opening + vaststelling agenda De dagvoorzitter opent de vergadering om 19:30 uur 

2. Gast van de Raad Er zitten 3 dorpsgenoten op de publieke tribune die daags na de vergadering aangeven lid te willen worden. Dat 
brengt het totaal plots op 11 leden en dat is een mooi aantal. Welkom aan de nieuwe leden. 

3. Notulen vorige vergadering. Goedgekeurd om op website te plaatsen 

4. Mededelingen Er zijn 3 aspirant-leden op de publieke tribune en dus doorlopen we een korte voorstelronde 

5.  Post De gemeente Steenbergen is al ruime tijd bezig om inwoners te informeren wat belangrijk is. Voorbeeld is de 
campagne “Verknal het Niet” waar met klem wordt gevraagd om vuurwerk alleen af te steken in de toegestane 
periode rond de jaarwisseling. Een ander kanaal verteld veel over de sluiting van het jubileumjaar. 

6.  Punten voor kerncoördinator De gemeentelijke organisatie zal een (interne) evaluatie doen over de vernieuwde aanpak van de kerndagen 
2022. Op basis van ervaring van eerdere kernbezoeken zal de dorpsraad een document met ervaringen opstellen 
en presenteren in het geval de dorpsraad ook wordt betrokken bij deze evaluatie. 

7. Actiepunten (inclusief openstaande 
punten vorige vergadering 

In de afronding van het centrumplan Welberg heeft de dorpsraad in coördinerende rol een offerte voor 
speeltoestellen afgegeven bij de gemeente. De vraag is of er ergens in de samenwerking het financiële gat 
gedicht kan worden. Op dit moment wachten we even op een eerste reactie vanuit de gemeente maar dit wordt 
zeker vervolgd. 
 
Er is discussie gaande met de gemeente om de betonelement langs de vaart bij het centrum (het Klaproosplein) 
met betekenisvolle afbeeldingen te beschilderen waarmee de verbinding tussen het klaproosviaduct en het 
klaproosveld bij de klok aan de Canadezenweg verder wordt versterkt. Reparatie van het viaduct zal 
waarschijnlijk in het voorjaar van 2023 uitgevoerd worden.  

8.  Rondvraag De twee straatlantaarns langs Het Tussendoortje zijn niet elektrisch aangesloten maar worden gevoed door de 
ingebouwde zonnepanelen. Omdat de afgelopen weken de zon zich zelden heeft laten zien, branden de lantaarns 
helaas te kort of helemaal niet en is het pikdonker. 
 
Op 25 november jl. hebben 150 vrijwilligers, gecharterd door “treesforall.nl”, bomen gepland in het bos bij het 
Oudland. Helaas was de vooraankondiging van dit mooie initiatief te kort om lokale ondersteuning en vrijwilligers 
aan te laten haken. 

9. Sluiting De vergadering wordt afgesloten om 21:00 uur en we wensen iedereen mooie feestdagen en goede 
jaarwisseling. 

 

Vergaderschema 2022 
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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 
23 januari 2023 

 
 


