
 
 
Dorst, dynamisch dorp in het groen! Samen met u! 
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Secretariaat Dorpsraad Dorst 
Sint Marcoenstraat 8, 4849 CJ  Dorst 
Telefoon: (0161) 41 22 07 
Email: secretariaat@dorpsraaddorst.nl 
Internet: www.dorpsraaddorst.nl 

 
College van burgemeester en wethouders van Oosterhout  
Postbus 10150 
4900 GB  Oosterhout 
 

 
Dorst, 30 oktober 2012. 

 
 

Betreft:  
Grote teleurstelling Dorpsraad Dorst over de handelswijze van de gemeente om te komen tot 
de beslissing over de besteding in Dorst van de subsidie Leefbaarheid Dorpen.  
De verschillende onderwerpen zijn genummerd en de belangrijkste punten in vet 
aangegeven. 

 
Geacht college, 
 
Met deze brief wil Dorpsraad Dorst haar grote teleurstelling kenbaar maken over de 
handelswijze van het college bij de beslissing over de besteding van de subsidie 
Leefbaarheid Dorpen in Dorst. 
 

1. Zowel de betreffende ambtenaren als de wethouders wisten dat werkgroep Kaszah 
ervan overtuigd was dat een deel van de subsidie door de gemeente aan hen 
toegezegd was. De gemeente heeft dit nooit aan Kaszah officieel weersproken. 
Hierdoor is, in onze vaste overtuiging, de gemeente er medeverantwoordelijk 
voor dat Kaszah vasthield aan de oorspronkelijke plannen om het 
jongerencentrum op het Kapelerf weer te openen. 
Dit heeft zeer negatief gewerkt bij het zoeken naar aansluiting van Kaszah bij de 
plannen van de dorpsraad en Delta-onderwijs.  
 

2. Op initiatief van Dorpsraad Dorst is er na de presentatie van het iDOP een brainstorm 
sessie gehouden met de bewoners van Dorst.  
Conclusie: we moeten de samenhang binnen Dorst verbreden en versterken. 
Dorpsraad Dorst heeft alles gedaan om hier uitvoering aan te geven.  
Er zijn drie werkgroepen opgestart: 

a. Werkgroep Communicatie: Het informeren van en communiceren met de 
bewoners. De website “Nieuws uit Dorst” is nieuw leven ingeblazen, een 
tweemaandelijks huis-aan-huisblad “De Dorstlezer” is gestart en er is een info 
bord op het dorpsplein aan de Spoorstraat. 

b. Werkgroep Integratie bedrijven en verenigingen: Het samenbrengen van 
verenigingen en bedrijven. Hieruit is de Beursvloer Dorst voortgekomen. 

c. Werkgroep Gebouwen en accommodaties: Het inventariseren van de kwaliteit 
en kwantiteit van de diverse gebouwen en accommodaties en vandaar uit te 
komen tot voorstellen voor alternatieve oplossingen voor mogelijkheden waar 
alle bewoners van Dorst elkaar kunnen ontmoeten. Een inventarisatie is 
gemaakt en ook aan de wethouders en raadsleden gepresenteerd. De 
werkgroep is gestopt nadat de kerk aangegeven had zelf met de pastorie en 
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de kerk naar een oplossing te willen zoeken en het beschikbaar komen van 
de subsidie Leefbaarheid Dorpen. 
 

3. Naar aanleiding van de subsidie Leefbaarheid Dorpen heeft de gemeente Oosterhout 
aan de dorpsraad gevraagd of zij de regie wilde nemen voor het indienen en 
uitvoeren van plannen om de leefbaarheid in Dorst te versterken. Hierop zijn 
intensieve gesprekken gevoerd met Dorpshuis De Klip en Delta-onderwijs over de 
mogelijkheid om basisschool Marcoen en dorpshuis De Klip met elkaar te verbinden 
en een gemeenschappelijke grote zaal/aula te verwezenlijken. Om de politieke 
haalbaarheid binnen de gemeente te toetsen zijn gesprekken gevoerd met Piet de 
Jong (fractievoorzitter CDA) en Walther Hoosemans (GB), waarna informeel contact 
heeft plaatsgevonden met wethouders Marian Janse-Witte en Marcel Willemsen. 
Iedereen blijkt positief te staan ten opzichte van de ideeën om op deze manier de 
leefbaarheid in Dorst te verbeteren. 
Zeer snel nadat het project opgestart was, heeft het bestuur van De Klip aangegeven 
eigen plannen te willen ontwikkelen. Zij deelde de visie om te komen tot een 
multifunctionele accommodatie (mfa), waar alle bewoners van Dorst elkaar kunnen 
ontmoeten, niet langer. 
Er hebben diverse positieve gesprekken plaatsgevonden met de gemeente over de 
ideeën van de dorpsraad en Delta-onderwijs om te komen tot de mfa. Men was nog 
steeds zeer enthousiast over de plannen en men zag dit als een unieke kans voor 
Dorst. De problemen met het bestuur van De Klip zijn meerdere keren ter sprake 
gekomen.  
De gemeente heeft helaas geen enkel signaal aan het bestuur van dorpshuis De 
Klip gegeven dat zij enthousiast waren over de plannen van Dorpsraad 
Dorst/Delta-onderwijs.  
 

4. In de collegenotitie van 16 maart staan drie vragen aan het College:  
1. Deelt het College onze mening dat het door ons geformuleerde plan een kans is 
die zich nu voordoet, laag fruit dat rijp is en nu geplukt moet worden? 
2. Deelt het College onze mening dat ons plan ultiem voldoet aan beleidswensen van 
het College en de Gemeenteraad op de gebieden onderwijshuisvesting, 
samenlevingsopbouw en efficiënt gebruik van maatschappelijke voorzieningen? 
3. Is het College bereid om te zoeken naar € 250.000,- incidenteel geld om onze 
plannen te kunnen realiseren? 
Het enige antwoord dat verkregen wordt in mei 2012 is dat de gemeente geen 
extra geld beschikbaar heeft buiten de subsidie Leefbaarheid Dorpen. De eerste 
twee vragen blijven onbeantwoord. 
 

5. In mei 2012 wordt het door Dorpsraad Dorst en Delta-onderwijs ingediende plan 
afgewezen en wordt aan de partijen in het kerkdorp Dorst gevraagd om op niet al te 
lange termijn te komen met een door de gemeenschap breed gedragen plan voor de 
bevordering van de leefbaarheid. 
Dorpsraad Dorst organiseert daarop een enquête waarop 123 reacties komen (68 ja-
stemmers = 55% is voor, 54 nee-stemmers = 44% tegen, 1 stem geen mening. Er 
waren echter ook 20 nee-stemmers vanwege Kaszah en jeugd.  
De onduidelijkheid vanuit de gemeente richting Kaszah heeft een duidelijke 
negatieve invloed op het resultaat gehad!  
 

6. In de periode tot september 2012 zijn verschillende pogingen gedaan om de 
verschillende partijen bij elkaar te krijgen. Helaas zonder resultaat, waarop er twee 
plannen naar de gemeente toegestuurd zijn.  
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Kaszah heeft verschillende keren aangegeven dat zij niet negatief ten opzichte van 
het plan van de dorpsraad stonden, maar zolang er geen duidelijk antwoord van de 
gemeente over “hun deel” van de subsidie kwam zouden zij hun eigen plannen 
handhaven.  
De stelligheid bij Kaszah dat zij een deel van de subsidie zouden krijgen, is 
volgens de dorpsraad ook van invloed geweest op de houding van het bestuur 
van De Klip en mede oorzaak dat er uiteindelijk twee plannen zijn ingediend.  
 

7. In de besluitenlijst van 24 oktober 2012 staat dat het plan van Dorpsraad Dorst en 
Delta-onderwijs niet voldoet aan de subsidieregeling, met name omdat er geen 
draagvlak in het dorp is bij de betrokken organisaties.  
Plotseling wordt nu door de gemeente het draagvlak als “draagvlak bij de  
betrokken organisaties” (lees: Dorpshuis De Klip) gespecificeerd.  
 

8. Het niet op één lijn zitten van Dorpshuis De Klip en Dorpsraad Dorst t.a.v. de visie 
voor de toekomst van Dorst is bij de gemeente al bekend sinds begin 2012 en daarna 
nog verschillende malen besproken.  
Waarom heeft de gemeente niet veel eerder initiatieven genomen om tot een 
oplossing te komen als het draagvlak inderdaad het grote struikelblok is? 
 

9. De gemeente wil nu samen met de partijen in Dorst het plan ‘doorontwikkeling De 
Klip’ uitwerken.  
Helaas moeten wij concluderen dat de doelstelling voor de subsidie verkleind 
wordt en dat klaarblijkelijk de weg van de minste weerstand gekozen is.  
De gemeente is nog steeds gecharmeerd van het voorstel van Dorpsraad 
Dorst/Delta-onderwijs, maar tegelijkertijd wordt de dorpsraad afgeserveerd!  
 

10. Dorpsraad Dorst is van mening dat voor het opknappen van Dorpshuis De Klip niet 
het volledig bedrag van de subsidie Leefbaarheid Dorpen noodzakelijk is. Vooral 
omdat er ook regulier geld beschikbaar is voor renovaties (dak en ramen).  
De vrees bestaat dat er wezenlijk niets in Dorst zal veranderen en dat het geld 
voornamelijk gebruikt gaat worden om dure externe krachten (b.v. Surplus 
Welzijn) in te huren. 
 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Hans Sprangers 
(Voorzitter Dorpsraad Dorst) 
 
 
 
 
 
Kopie:  
Gemeenteraad Oosterhout, 
Delta-onderwijs, 
Basisschool Marcoen. 


