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Notulen vergadering Dorpsraad Welberg 

Datum: 27 feb 2023 Tijd: 19.30 Locatie: Gemeenschapshuis de Vaert 

 

 Onderwerp Besluit voor publicatie 

1. Opening + vaststelling agenda  

2. Gast van de Raad Gebruikers van het centrumplein zijn te gast om te praten over de inrichting 

3. Notulen vorige vergadering. Geen inhoudelijk nieuws 

4. Mededelingen Om de inrichting van het centrumplein met speeltoestellen zo mooi en functioneel mogelijk te maken, helpt de 
dorpsraad met de aanvraag richting de gemeente. 

5.  Post Helaas is er een sterke toename van achtergebleven hondenpoep op de stoep, met name rond de school, het 
centrumplein en het Tussendoortje. Nu het steeds langer licht blijft zal het aantal gevallen hopelijk minder worden 
maar als u suggesties heeft hoe dit probleem aangepakt kan worden, stuur ons dan een bericht 
 
Op 18 maart trekken inwoners door straat en vaart om zwerfvuil op te ruimen en daarmee een schonere omgeving 
achter te laten. Wij danken alle deelnemers en sponsoren voor de inspanning. 

6.  Punten voor kerncoördinator Zoals al eerder gemeld, zetten gebruikers van het centrum van de Welberg zich in om de inrichting samen met alle 
betrokkenen zo mooi mogelijk te maken en speeltoestellen neer te zetten. Er is een tekort aan geld in het budget 
waarvoor er diverse acties op worden gezet om ook die benodigde centen binnen te halen. 
De gemeente kijkt nog extra naar het verschil in kosten voor valondergrond die bij sommige toestellen nodig is. Als 
dat is vastgesteld kan het uiteindelijke plan worden ingediend en waarschijnlijk zijn wij dan de eerste kern zijn die 
daadwerkelijk het “right to challenge” gebruikt om als kartrekker het centrumplein ingericht te krijgen 

7. Actiepunten (inclusief 
openstaande punten vorige 
vergadering 

Wethouder Baali komt praten over kerngericht werken en participatie. Een datum moet nog vastgelegd worden. 
 
Officieel wordt in 2023 begonnen met ideeën hoe de kapelaan Kockstraat beter ingericht kan worden in verband 
met al het verkeer door die straat. Als u al een idee heeft, laat het ons vast weten met een mail. 
 
Er zijn wat voorstellen gemaakt als logo voor de dorpsraad en hopelijk kunnen we snel een afbeelding vastleggen om 
te gebruiken als we eens een formele brief moeten sturen maar ook herkenbaarheid willen vergroten via de 
website. 

8.  Rondvraag De huidige voorzitter van de dorpsraad geeft aan om eind 2023 die hamer te willen overdragen. Kandidaten zijn 
welkom om zich te melden. 

9. Sluiting 21:30 uur 

 

Vergaderschema 2023 
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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 

 
 


