BOG
Bewoners Overleg Groep
Werkgroep van de Dorpsraad
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Notulen BOG 5 september 2018
Aanwezig:

BOG leden

Afwezig:

bij secretariaat bekend

Gasten:

bij secretariaat bekend

Locatie:

Koningsoord

Nr.

Datum

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

1. 05-09-18

M

2. 05-09-18

A

3. 05-09-18

A

4. 05-09-18

A

5. 05-09-18

B

6. 05-09-18

A

Opmerking

Nieuwe voorzitter stelt zich voor, hierna klein
voorstelrondje BOG leden.
• AVG, eventueel een soort disclaimer onder
mailverkeer plaatsen, duidelijkheid krijgen over
hoe we hier verder mee omgaan, centraal voor Bespreken in
de gehele organisatie.
dorpsraad
• Eventueel een nieuwsbrief mogelijk via de
website
• Haag A&H en verkeersaanduidingen
• Mail speelplek Den Herd doorzetten naar
buurtbudget en mevrouw antwoorden.
Behandelen in of is reeds behandeld in
stakeholdersoverleg.
• Status straatnaambordje Trappisttinnentuin
duidelijk krijgen (er zit een het proces een
vertragende factor in dit proces).
• Pandgang wordt als zeer onveilig ervaren
• Verkeersaanduiding pandgang
• Verkeerssituatie Eikenbosweg – Raadhuisstraat
is niet duidelijk met name fietsers
• Buitenkant muur rondom Koningsoord onkruid
verwijderen
Buurbudget team handelt correspondentie aangaande
buurtbudget correspondentie af en zet BOG in cc.
• Spelregels buurtbudget aanleveren aan BOG
leden
• Status lopende buurtbudgetten besproken,
zorgen voor terugkoppeling naar de indieners
omtrent status.
• Ontwerp maken voor buurtbudget in de
Schakel dat er wederom buurtbudgetproject
doorloopt en kunnen worden aangevraagd.
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Nr.

Datum

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

Opmerking

•

7. 05-09-18

M

8. 05-09-18

B

9. 05-09-18

R

10. 05-09-18

M

Contactmomenten met indieners als een
project is afgelopen
• Mail speelplek Den Herd
Er loopt een pilot in Tilburg voor Hondenpoepafval incl.
zakjes. Er is een overzicht van de afvalbakken bekend
in de gemeente Tilburg, wachten de uitkomst af.
Meldingen openbare orde melden via de media die de
gemeente Tilburg ter beschikking stelt. (Meldpunt –
Buitenbeter app – 14013. Als BOG bewoners hierop
wijzen.
• Missen een stukje van de wandelpaden bij de
nieuwe Waranda deze worden na de bouwfase
hersteld.
• Wat gebeurt er met de Schalm en Bibliotheek,
hier zijn ideeën over welke door de partijen
worden onderzocht.
• Er zijn in de avonduren ongewenste gasten in
de bibliotheek geweest.
• Er heeft een evaluatie van de Job plaats
gevonden.
Voorgaande vergadering

13-06-18

A

13-06-18

A

13-06-18

A

28-02-18

A

17-01-18
31-08-16

A
A

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.
Project grasveld A. van Dycklaan aangereikte
opmerkingen worden opgepakt door gemeente.
Opening moeten we nog plannen, bewoners, school en
aannemers gaan dit plannen en nemen hierin het
initiatief.
Eigen mailadres
buurtbudget@dorpsraadberkelenschot.nl aanmaken
Loopt
komt nu via gmail account binnen.
Mail doorsturen naar bog@dorpsraadberkelenschot.nl
Extra verlichting doorloop Gerardusplein bekijken,
Loopt
opdracht gegeven.
Verlichting honden losloopgebieden aanbrengen,
Loopt
opdracht gegeven.
Buurtwijken in kaart brengen

reeds ver gevorderd

Besluitenlijst

05-09-18

B

Buurbudget team handelt correspondentie aangaande
buurtbudget correspondentie af en zet BOG in cc.
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Nr.

Datum

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

05-09-18

B

13-06-18

B

13-06-18

B

13-06-18

B

B
B

Opmerking

Meldingen openbare orde melden via de media die de
gemeente Tilburg ter beschikking stelt. (Meldpunt –
Buitenbeter app – 14013. Als BOG bewoners hierop
wijzen.
Rondsturen bewonersbrieven vanuit Gemeente Tilburg
rondsturen aan BOG leden
Vervanging van JOP verlichting wordt niet
doorgevoerd. In wintermaanden wordt er te weinig
gebruik van gemaakt. Straat verlichting volstaat.
Platform 533 denkt verder na over ontwikkeling
Dorpshart, indien terugkoppeling hierover komt dan
delen in BOG.
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.

Volgende bijeenkomsten: 14-11-18, 23-01-19, 20-03-19, 15-05-19, 03-07-19, 11-09-19, 0611-19, 15-01-20 (Oude Keuken)
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