AGENDA WERKOVERLEG
23-8-2018, 20.00 uur de Schalm
1.

Opening en Mededelingen
Agenda activiteiten komende maanden (zie bijlage)

2.

Mededelingen Bestuur
•

Voordracht door KBO/SWO nieuwe penningmeester: vanuit DR zal een advertentie
worden geplaatst omdat er geen aanmelding is vanuit KBO/SWO. Tevens zal in de
advertentie gevraagd worden naar een algemeen lid van de DR. Er zijn twee vacatures. Tineke zal de heer Jan Panhuizen (KBO/SWO) laten weten dat wij een advertentie plaatsen. Joyce zal voor beide vacatures een oproep in De Schakel plaatsen.

•

Woonstichting ’t Heem heeft zijn jaarverslag verstuurd ter inzage.

•

Vraag: Aanvraag "levensliederenkoor". Wordt afgehandeld door werkgroep "Verrijk
je Wijk".

3.

Werkgroep Dorpshart (John):

Begin sept. komt er een informatie-inloop-avond voor alle bewoners over het dorpshart.
4.

Werkgroep Monitoring (Roland):

Aanwezigheid Eric de Ridder a.s. dinsdag bij vergadering Werkgroep Monitoring: strategie voorbereiden voor voorlichtingsavond over hoe het verder gaat met het bouwverkeer. De gemeente Tilburg
wil de Dorpsraad zo sterk mogelijk aanwezig hebben om een ruime vertegenwoordiging vanuit het
dorp te hebben. In het verleden (voor 2008) is afgesproken dat er geen bouwverkeer door het dorp
gaat, dat de Koningsoordlaan klaar zou zijn voordat er gebouwd gaat worden.
De DR blijft bij dit standpunt en wil in geen bouwverkeer door het dorp.
5.

Werkgroep Communicatie
•

Nieuwe indeling in thema’s en projecten op de nieuwe website. Joyce past de genoemde blokken/indeling aan.

•

Joyce vraagt bij enkele personen nog teksten op, nodig om de nieuwe website vorm
te kunnen geven.

•

3e button maken: Wijk aan Zet bijmaken op de website. Tineke gaat navraag doen bij
Marc van Akkeren.

•

Budget De Schakel

-

Willen we voor een nieuwsbrief gaan?
Hannie gaat na wat een losse flyer full colour kost
Tineke, Jan en Joyce maken een aparte afspraak om een definitieve keuze/beslissing
te maken.
6.

-

Ideeën inwinnen voor de aanvraag van subsidie bij de gemeente op grond van de Wijk aan
Zet Subsidie 2018.
7.

-

Werkgroep Verrijk je Wijk

BOG: Bewoners Overleg Groep

Geen opmerkingen, eerstvolgende overleg 5 september 2018.

Vragen aan gemeente Tilburg, Mark van Akkeren
-

Wanneer komen de straatnaamborden voor de trapistinnentuin? Deze vraag wordt vraag
wordt gesteld aan Marc van Akkeren.
Tineke informeert bij Marc van Akkeren hoe het staat m.b.t. de concessie van de bus
Raadhuisstraat/Pandgang staat nog een bord, verboden toegang. Dit bord is niet meer van
toepassing, dit bord moet worden weggehaald.
Door het gehele dorp staan borden verkeerd. Algemene opmerking, check de borden in het
dorp.
Het heien gaat nog een maand duren, gepland tot 31 augustus 2018.
Website van de gemeente Tilburg, ook via Verrijk je Wijk kom je bij het oude adres van het
secretariaat. Vraag of Mark van Akkeren daar achteraan kan gaan.
8.

Werkgroep LoketBE/Ouderen

Privacy protocol gemaakt, documenten m.b.t. de privacy zijn door de vrijwilligers getekend. Hiermee
waarborgt de Dorpsraad dat wij en onze vrijwilligers zorgvuldig omgaan met de gegevens van onze
inwoners conform de AVG.
9.

Evenementen

De voorbereidingen voor de "Thema-avond Duurzaamheid", woensdag 31-10-2018, verlopen voorspoedig. Volgende week worden er gesprekken gevoerd met drie personen die een korte presentatie
willen geven. Daarna wordt samen met Joyce, het programma opgesteld.
Actiepuntenlijst
Wordt gecontroleerd en aangepast
Rondvraag
Stand van zaken: Beukendreef: onderzoek bovengronds, ondergronds onderzoek: wat moeten we
doen voor duurzame handhaving van de bomen. Er komt een bewonersbrief.
Nieuw briefpapier voor nieuwe inwoners laten maken. Alle nieuwe wijken (300 brieven rondgebracht) + nieuwe bewoners worden met een brief geïnformeerd over de Dorpsraad.
Tineke sluit om 22:30 uur de vergadering.

