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 Voor de pauze wordt er in het algemeen gevraagd wat voor gedachten er leven over het nieuwe 

dorpshart. De kinderen van de Puis X vragen in een presentatie aandacht voor de verkeersveiligheid en 

dragen al een concrete oplossing voor. Vanuit de zaal wordt gevraagd om de verkeerssituatie rondom de 

school al sneller op te pakken niet te wachten tot 2018. 

 

De volgende hoofdlijnen komen uit de discussie naar voren: 

Verkeer: 

Bijna iedereen is het erover eens dat de verkeersituatie dient te verbeteren door het aanleggen van fiets- 

en voetpaden het autovrij maken van een groot gedeelte van het gebied en een nieuwe ontsluiting te 

creëren voor de auto’s. 

 

De Vaert en andere clubgebouwen 

De gebruikers van de Vaert zijn over het algemeen tevreden met de huidige accommodatie. Hetzelfde 

geld voor de clubgebouwen van de JFK en MJW de Klup. Wel zou het pand, de panden gemoderniseerd 

kunnen worden. Ondanks de tevredenheid van de gebruikers wordt er door een gedeelte van de 

aanwezigen geopperd om de kerk te gebruiken als nieuw dorpshuis en het huidige dorpshuis dan af te 

breken. Duidelijk blijkt dat er verdeeldheid is over dit voorstel, waarbij vooral het kostenaspect centraal 

komt te staan. Om hier duidelijkheid over te krijgen wordt het voorstel gedaan om de kosten door te 

berekenen van beide opties om zo een goed oordeel te kunnen vormen over de haalbaarheid en de 

gevolgen voor de gebruikers.  

 

Kerk: 

De aanwezigen willen de kerk in het liefst in zijn geheel behouden, mocht dit niet mogelijk zijn dan moet in 

ieder geval de kerktoren behouden blijven. Het kerkbestuur staat open voor een 

culturele/maatschappelijke invulling van de kerk.  

 

Centrumplan te klein 

Een aantal aanwezigen is van mening dat het centrumgebied te klein is en er ruimer dient te worden 

gekeken. Het staat de aanwezigen vanzelfsprekend vrij om ook andere zaken in te brengen die aandacht 

behoeven en niet in het directe aangewezen centrumgebied zijn gelegen. 

 

Boomvaart 

De Boomvaart dient meer betrokken te worden bij het centrum door de Boomvaart en dient een meer 

open karakter te krijgen ( Nota bene: Een voorstel tot overkluizing van de Boomvaart wordt door een grote 

meerderheid afgewezen.). 

 

Overige openbare ruimte 

In het centrumgebied dient ruimte gecreëerd te worden voor een trap/speelveldje. 
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Woningbouw 

Op een gedeelte van terrein kunnen woningen gebouwd worden die kunnen dienen als kostendekker voor 

de investeringen. 

 

School: 

De school dient gehandhaafd te blijven op de huidige locatie. 

 

Winkels: 

Een meerderheid acht het niet realistisch en noodzakelijk dat er winkels worden opgericht in de Welberg. 

 

Na de pauze worden er vier groepen ingedeeld voor verdere uitwerking. 2 groepen waarbij de 

maatschappelijke voorzieningen gebruik blijven maken van het huidige dorpshuis en 2 waarbij het huidige 

dorpshuis niet gehandhaafd blijft. 

 

 
 

Groep 1 

Verkeer 

In de Kapelaan Kockstraat dienen snelheidsremmers te worden aangebracht. 

Nieuwe ontsluiting naar school achter de kerk langs. 

 

Gemeenschapshuis De Vaert 

Gemeenschapshuis De Vaert verdwijnt. Een nieuw gemeenschapshuis wordt gebouwd op het terrein. 

Waardoor er een grotere aaneengesloten openbare ruimte overblijft. 

 

Kerk 

De Kerk wordt gesloopt met uitzondering van de kerktoren. De kerktoren blijft behouden. 

 

 

 

 

Boomvaart 
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Ter hoogte van de kerk wordt de Boomvaart gedeeltelijk overkluisd om verkeerssituatie te verbeteren. Ter 

hoogte van het parkeerterrein en het huidige dorpshuis wordt de Vaart juist groter gemaakt (Welberg aan 

Zee). 

 

Overige openbare ruimte 

Op de huidige locatie van de kerk worden speeltoestellen geplaatst. 

 

Woningbouw/openbare ruimte 

Er dienen een aantal seniorenwoningen en starterswoningen gebouwd te worden in een parkachtige 

omgeving op het resterende terrein. 

 

School 

De school blijft gehandhaafd. 

 

Overige 

Het terrein naast de begraafplaats gebruiken als veld om as te strooien en om een gedenkbos te strooien. 

 

Groep 2 

Verkeer: 

Achter en gedeeltelijk op de huidige locatie van de Vaert parkeerterrein inrichten. Gedeeltelijk ook 

parkeren onderbrengen op terrein naast de begraafplaats. 

Fietsers kunnen achterlangs langs de kerk naar school, via de Corneliusstraat. 

(plan A) Brede ontsluiting realiseren voor auto’s door één grotere ontsluiting te creëren via de Pastoor 

Kerckestraat. Bestaand huis dient dan te worden afgebroken.  

(plan B) Rotonde realiseren bij Kapelaan Kockstraat, stukje van de Vaert overkluizen om mogelijk te 

maken en dan ontsluiting langs de kerk realiseren. 

 

 
 

 

Gemeenschapshuis De Vaert 

De Vaert wordt gesloopt. De functies die nu in De Vaert zijn, worden ondergebracht in de kerk. 

 

Kerk: 

De kerk in zijn geheel handhaven en gebruiken als multifunctioneel centrum, evt. ook met appartementen. 

 

Boomvaart 

De Boomvaart breder en ruimer maken. 

 

Overige openbare ruimte: 
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Speelplaats maken achter de school en Kerk.  

Gedeelte gelegen, naast de Boomvaart, op het huidige parkeerterrein en voor een groot gedeelte op de 

huidige locatie van De Vaert park aanleggen. 

 

Woningbouw 

Op het voormalige voetbalveld energie neutrale woningen bouwen. 

 

Kosten: 

Kosten gebruik en onderhoud huidige dorpshuis vergelijken met nieuwe situatie en ook kijken naar evt. 

subsidiemogelijkheden. 

 

Groep 3: 

Verkeer: 

Voorstel kinderen Pius X uitwerken met twee aanvullingen: 1: Een bredere weg met fietspad maken langs 

de Boomvaart en 2 Fiets/voetpad doortrekken achter de kerk naar de Corneliusstraat 

Vrachtwagens buiten het centrum houden. 

 

Gemeenschapshuis De Vaert: 

Gemeenschapshuis de Vaert blijft op zijn huidige locatie. Het is wenselijk om de Vaert beperkt uit te 

breiden. 

 

Kerk: 

In de kerk kunnen appartementen worden gerealiseerd. 

 

Overige openbare ruimte: 

De speeltuin wordt verplaatst naar het oude sportveld. Het speelterrein/trapveldje komt definitief op het 

oude sportveld. 

De containers die voor de Vaert staan zouden verplaatst moeten worden naar de Laurentiusdijk 

 

Boomvaart: 

Handhaven zoals nu het geval. 

 

Woningbouw:  

Alleen in de kerk appartementen, verder niet. 

 

Groep 4: 

Verkeer 

Rechtstreekse aansluiting van Corneliusstraat achter de kerk naar de Pastoor Kerckestraat. 

Fietspaden realiseren naar de school.  

Voetpaden aanleggen in centrumgebied. 

Parkeerplaatsen voor de kerk weghalen. Hier kan een dorpsplein worden gerealiseerd. 

Voetgangersoversteekplaats realiseren bij de Corneliusstraat. 

 

Gemeenschapshuis De Vaert: 

Gemeenschapshuis De Vaert openhouden, dus handhaven. 

 

Kerk 

De kerk in zijn geheel handhaven en hier betaalbare appartementen in maken. 

 

Boomvaart 

De Boomvaart moet open blijven. 

 

Overige openbare ruimte 
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Plein creëren bij kern door parkeren hier weg te halen en bomen en bankjes te plaatsen. 

Bomen planten langs de gehele Boomvaart binnen de bebouwde kom van Welberg 

Het hele dorp gezelliger aankleden. 

Voormalige sportveld gebruiken als speelveld zoals nu het geval. Ook MJW de Klup en de JFK kunnen 

hier gebruik van maken. 

Er dient meer toezicht beplanting en verlichting te worden gerealiseerd op het terrein van het voormalige 

sportveld. 

Het terrein bij de school dient ook door de clubs te kunnen worden gebruikt 

 

Woningbouw: 

Mogelijk naast woningbouw in kerk in beperkte mate bebouwing toelaten op voormalig sportveld. 

 

School 

De school blijft gehandhaafd. 

 

 

 

 


