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Notulen vergadering Dorpsraad Welberg 

Datum: 23 jan 2023 Tijd: 19.30 Locatie: Gemeenschapshuis de Vaert 

 

 Onderwerp Besluit voor publicatie 

1. Opening + vaststelling agenda De vergadering wordt om 19:30 geopend door de voorzitter 

2. Gast van de Raad Er zijn dit keer geen gebruikers van de open tribune 

3. Notulen vorige vergadering. De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd en de web versie wordt gepubliceerd 

4. Mededelingen De drie aspirant-leden zijn aangeschoven in de vergadering en als lid geadopteerd. 

5.  Post De VVV van de Brabantse Wal heeft aan de dorpsraad gevraagd om informatie op de website van de VVV na te 
kijken en eventueel aan te passen. Als er in de toekomst nog extra ommetjes worden vastgelegd is die website 
zeker ook een punt van aandacht. 

6.  Punten voor kerncoördinator De organisator van de kernbezoeken heeft na evaluatie van ervaringen in 2022 besloten dat de in 2023 de 
bezoeken eind mei plaatsvinden. De belangrijkste redenen zijn dat mooier weer inwoners aantrekt om mee te 
doen. 

7. Actiepunten (inclusief openstaande 
punten vorige vergadering 

Het project om speeltoestellen extra op het centrumplein te krijgen zal meer gaan kosten dan het budget wat de 
gemeente oorspronkelijk in de begroting had staan. Omdat er zo veel verschillende gebruikersgroepen zijn die 
interesse hebben, is de gedachte om het financiële gat te dichten met een aanvraag uit het initiatievenfonds en 
lokale ondernemers te laten sponseren. Uiteraard zullen de initiatiefnemers eerst kijken waar eigen inzet kan 
helpen de kosten te drukken. 

8.  Rondvraag Leden van de dorpsraad gaan zich inzetten om een (stevig metalen) hekje rond het Mariakapelletje neer te 
zetten. De bedoeling is om het eerste zwerfvuil te weren maar ook wandelaars het juist pad te laten kiezen. 
Wordt vervolgd. 

9. Sluiting Om 21:30 uur werd de vergadering gesloten 

 

Vergaderschema 2023 

23 januari 2023 
27 februari 2023 
20 maart 2023 

17 april 2023 
22 mei 2023 
10 juni 2023 

10 juli 2023 
11 september 2023 
23 oktober 2023 

20 november 2023 
18 december 2023 

 
 


