BOG
Bewoners Overleg Groep
Werkgroep van de Dorpsraad
info@dorpsraadberkelenschot.nl

Notulen BOG 13 Juni 2018
Aanwezig:

BOG Leden

Afwezig:

Bekend bij secretariaat

Gasten:

Geen

Locatie:

Koningsoord

Nr.

Datum

A= Actie - B = Besluit - M =Mededeling - R= Rondvraag

1. 13-06-18

A

2. 13-06-18

M

3. 13-06-18

A

4. 13-06-18

A

5. 13-06-18

A

6. 13-06-18

B

7. 13-06-18

A

8. 13-06-18

A

Platform 533 denkt verder na over ontwikkeling
Dorpshart, indien terugkoppeling hierover komt dan
delen in BOG.
• Buxushaag bij oude toren wordt i.v.m.
Buxusrups vervangen.
• Er is geen verschil van de zaalhuur en horeca
die wij als dorpsraad moeten betalen t.o.v.
oude Schalm en huidige Schalm.
• In het dorp zijn op dit moment (zo ver bij BOG
bekend) 19 AED’s aanwezig.
• 24 juni is er een openluchtmis i.v.m. opening
Koningsoord
Er lopen nog projecten m.b.t. buurtbudget, momenteel
is het rustig, aantal projecten zijn doorgeschoven naar
het najaar i.v.m. het plantseizoen.
Lopende projecten en stand van zaken zijn bekend bij
projectgroep.
Vraag vanuit gemeente komt of wij het
buurtbudgetprogramma willen voortzetten.
Hierop wordt volmondig ja gezegd.
Hoe vinden we de diverse loop- wandelroutes terug op
bijv. de site.
Project grasveld A. van Dycklaan aangereikte
opmerkingen worden opgepakt door gemeente.
Opening moeten we nog plannen.
Vervanging van JOP verlichting wordt niet
doorgevoerd. In wintermaanden wordt er te weinig
gebruik van gemaakt. Straat verlichting volstaat.
Wie wil een AED cursus volgen Wim en Pieter. Deze
toevoegen aan deelnemerslijst dorpsraadleden
Uitleg over AVG wetgeving en hoe wij als BOG hier
verder mee om willen gaan. Dit wordt nog vervolgt.
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Opmerking

Bespreken
dorpsraad

Bespreken
dorpsraad

Bespreken
dorpsraad

Corné Berkelmans

Nr.

Datum

A= Actie - B = Besluit - M =Mededeling - R= Rondvraag

9. 13-06-18

A

10. 13-06-18

A

11. 13-06-18

A

12. 13-06-18

A

13. 13-06-18

A

14. 13-06-18

A

15. 13-06-18

R

Eigen mailadres
buurtbudget@dorpsraadberkelenschot.nl
aanmakenkomt nu via gmail account binnen
Nieuwe bewoners willen we gaan benaderen middels
een brief (ongeadresseerd) waarin men wordt welkom
wordt geheten in ons dorp en uitleg van de Dorpsraad
wordt gegeven. Indeling wijken met Ambassadeurs om
deze mensen te benaderen.
Aanwerven nieuwe leden BOG opnemen in flyers &
Tilburgse Koerier
Behandeling mail verandering verkeerssituatie
parkeerterrein A&H. Situatie is bekend bij de gemeente
Tilburg, hierop wordt actie ondernomen.
Er wordt contact met de melder opgenomen om
melding bij de gemeente kenbaar te maken via de site.
• Onderhoud Kloostertuin weer opstarten,
overleg met projectgroep Dorpshart
• Inrichting dorpshart ontwikkelingen
Rondsturen bewonersbrieven vanuit Gemeente Tilburg
rondsturen aan BOG leden
• Hoe start je een garage sale op, tijdens
vergadering wordt hier antwoord opgegeven
• Jaarverslag dorpsraad pagina 11 financiën
intocht Sinterklaas.
• Onderhoud Pandgang status, tijdens
vergadering wordt hier antwoord opgegeven.
• Er is nog geen straatnaambordje
Trappistinnentuin aanwezig, hierover zijn
vragen gesteld aan de gemeente.

Opmerking

Bespreken
dorpsraad
Bespreken
dorpsraad

Bespreken
dorpsraad

Voorgaande vergadering

B
A

28-02-18

A

28-02-18

A

Contactpersoon bouwproject Enschotsebaan Zuid
vanuit BOG Harry & Willem, Projectgroep komt 2x per
jaar bij elkaar. Project duurt nog een aantal jaren.
Jaarlijks wandelroutes lopen om te kijken naar de
status.
Verzoek aan BOG leden om in hun omgeving rond te
kijken naar kandidaten.
Nadenken over een mogelijke “open avond”
geïnteresseerde.
Huidige BOG folder nakijken of deze nog actueel is.
Wat zijn er voor mogelijkheden op sociale media om
kandidaten op te roepen, eventueel via oproep op
Berkel-Enschot Next door op het winkelcentrum gaan
staan.
Extra verlichting doorloop Gerardusplein bekijken,
opdracht gegeven.
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Loopt

Corné Berkelmans

Nr.

Datum

17-01-18

A= Actie - B = Besluit - M =Mededeling - R= Rondvraag

A

17-01-18
A

Verlichting honden losloopgebieden aanbrengen,
opdracht gegeven.
Containers Kloosterstraat, nagaan wat de minimale
afstand moet zijn in het gangpad als er een kliko staat
om er nog door te kunnen lopen evt bij calamiteiten

Opmerking

Loopt
Bewaken

Volgende bijeenkomsten: 12 sept- 14 nov 2018 en 23 jan 2019 (Oude Keuken)
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Corné Berkelmans

