BOG
Bewoners Overleg Groep
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info@dorpsraadberkelenschot.nl

Notulen BOG 11 April 2018

Nr.

Aanwezig:

Loek Kuppens, Leon Silvertand, Wil Vermeer, Pieter Adriaansen, Wim Boogaerdt, Dini
Wienbeck, Robert van Rooij, Harrie van Roemburg, Janna Kuiper (wijkregisseur),
Hanny Robben (dorpsraad), Corné Berkelmans (dorpsraad),

Afwezig:

Willem van Laak

Gasten:

Piet Burgmans, Rinus van de Loo, Huub Coenen, John Menges (dorpsraad)

Locatie:

Koningsoord

Datum

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

Door

Opmerking



1. 11-04-18

M

2. 11-04-18

A

3. 11-04-18

M

4. 11-04-18

A

5. 11-04-18

A

6. 11-04-18

A

Welkom door voorzitter aan de gasten en
nieuwe leden
 Voorstel aan John Menges oriënteert zich om
deel te nemen aan de BOG
 Korte terugkoppeling werkbezoek
Burgemeester aan Berkel-Enschot
 Men gaat starten met de werkzaamheden aan
de Eikenbosweg
 Uitstel werkzaamheden omgeving Jeroen
Boschlaan
 Kijken naar uitgave/beheersbaarheid kosten
(teken voor het geen wat je verbruikt) van de
bijeenkomsten (ruimte huur/koffie).
Projectgroep buurtbudget heeft bij elkaar gezeten,
hebben de laatste openstaande items besproken en de
laatste 4 items worden opgepakt en daarmee komt het
einde van het budget in zicht.
Op 17 mei 19:00 uur in de avond kan het Berkels
ommetje gelopen worden geïnteresseerde kunnen
verzamelen bij Brasserie Valentijn.
Jaarlijks wandelroutes lopen om te kijken naar de
status.
Parkeren de Dissel , de Herd en Wanmolen
bijeenkomst geweest. Bewoners hebben verslag van
bijeenkomst gehad en kunnen hier op reageren. Er is
een reactie binnen .
Project grasveld A. van Dycklaan moet verder worden
opgepakt door BOG leden, is vanwege vertrek Henk
verwaterd. Zit in afrondde fase.
Ook kijken naar de opening
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LEON/WILLEM/
LOEK/WIL/
JANNA

Ter info dorpsraad

HANNY / PIETER
ALLEN

HANNY/LEON

Ter info dorpsraad

LEON/WIL/
JANNA

Ter info dorpsraad

Corné Berkelmans

Nr.

Datum

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

7. 13-04-18

A

8. 13-04-18

M

9. 13-04-18

M

10. 13-04-18

R

11. 13-04-18

R

12. 13-04-18

M

Door

Opmerking

Is er een groot verschil van de zaalhuur en horeca
kosten ten opzichte van de oude Schalm afspraak was HANNY/CORNE
dat de prijzen gelijk zouden blijven.
Bescherming t.b.v. verlichting en zonnepaneel JOP
container wordt niet gefaciliteerd. Er lag een afspraak
in samenwerking met buurtbudget.
Contactpersoon bouwproject Enschotsebaan Zuid
JANNA/HARRY
John vraagt de aanwezige waaraan een voorzitter moet
voldoen, hierop wordt gereageerd en geeft kort aan
wat hij heeft gedaan.
 P. Brugmans geeft aan niet aan te sluiten bij de
BOG
 Notulen Dorpsraad zijn vanuit de website niet
af te drukken
 Hoe staat het met het archeologisch onderzoek
op het bouwterrein aan de Kerkstraat terrein
v.d. Meijden, komt dit er nog?
 Origineel bestanden van de plattegrond zijn in
bezit van Pieter.
 Navragen of alle nieuwe bewoners Ons
Koningsoord zijn bezocht.
Er wordt afscheid genomen van Loek (15 jaar) en Dini
(18 jaar) die beide worden bedankt voor hun tomeloze
inzet voor de BOG in de afgelopen jaren.

bespreken
dorpsraad

Bespreken
dorpsraad

Voorgaande vergadering
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.
AED overzicht Berkel-Enschot opvragen en bekijken,
EHBO vereniging kan hierbij helpen plus eventueel
cursus dorpsraadleden

28-02-18

A

28-02-18

A

28-02-18

A

Extra verlichting doorloop Gerardusplein bekijken

JANNA

17-01-18

A

Verlichting honden losloopgebieden aanbrengen

Leon /Janna

A

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

Robert

Bewaken

A

Buurtwijken in kaart brengen

Hanny

reeds ver gevorderd

17-01-18

31-08-16

HANNY/CORNE

HANNY

Volgende vergadering woensdag 13 juni 20:00 uur in de Schalm
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Corné Berkelmans

