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Joost Bruinsma
INLEIDING

•Voorzitter
•Koningsoord

In 2016 heeft de dorpsraad zich weer
ingespannen voor u en uw omgeving. Veel
zaken spelen zich af achter de schermen.
Daarom ontvangt u als bewoner van BerkelEnschot dit jaarverslag, zodat u weet wat de
dorpsraad het afgelopen jaar voor BerkelEnschot betekende.

Henk Denissen
•Vice voorzitter
•Voorzitter BOG
•Buurtpreventie

Irene Granneman
•Secretaris

Jan van Rijswijk
•Penningmeester

De dorpsraad vergadert bijna wekelijks met de
eigen leden, met bewoners, met de gemeente
of met projectontwikkelaars. 2016 stond
vooral in het teken van de ontwikkeling van
Koningsoord en de ontsluiting van het dorp.
Belangrijke onderwerpen die leven onder de
bewoners.

Jochem van Raak
•Communicatie
•BOG
• Festiviteiten

Cristel Bekkers
•Communicatie

Jack van der Sanden
•Koningsoord
•Overhoeken
•Kunst in de openbare ruimte
•Welkom nieuwe bewoners
•Cultuur Monumenten Archeologie

INHOUD
SAMENSTELLING DORPSRAAD
KONINGSOORD
ZORG EN WELZIJN
BEWONERS OVERLEG GROEP (BOG)
BUURTPREVENTIE
KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE
CULTUUR, MONUMENTEN EN ARCHEOLOGIE
DUURZAAMHEID
WELKOM NIEUWE BEWONERS
EVENEMENTEN
FINANCIËN

Henk Hoppenbrouwers
•Koningsoord
•Overhoeken
•Kunst in de openbare ruimte

Annabelle Nooteboom
•Jeugd

Hanny Robben
•BOG
•Zorg en Welzijn
•Welkom nieuwe bewoners
•Beheerder WhatsApp-groep BE

Michiel Werner
SAMENSTELLING DORPSRAAD

•Buitengebied
•Milieu en duurzaamheid

In 2016 waren 12 bewoners actief als lid van
de dorpsraad. Hiernaast vindt u de namen van
alle leden en hun functie of de werkgroep
waarin zij deelnamen.

Jos Verhoeven
•MKB
•Koningsoord
•Overhoeken
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In december werd de realisatieovereenkomst
Winkelcentrum Koningsoord met Heijmans
getekend. De bouw van het nieuwe winkelcentrum kan eindelijk beginnen.

KONINGSOORD
2016 was een druk jaar voor de werkgroep
Koningsoord. Er is veel tijd besteed aan het
opstarten van verschillende procedures en
werkzaamheden voor de gebiedsontwikkeling
in Koningsoord. De werkgroep heeft alle
ontwikkelingen op de voet gevolgd en
periodiek overleg gevoerd met de gemeente
Tilburg over het nieuwe winkelcentrum, de
woningbouw, de sportaccommodatie, de
renovatie en nieuwbouw van het klooster en
de hoofdwegenstructuur. Waar nodig en
mogelijk hebben we advies gegeven over de
plannen. Ook bezocht de werkgroep de
bijeenkomsten van de Omgevingscommissie
die de gemeente adviseert over alle plannen.

De ontwikkeling van Sportpark Rauwbrakenweg met herinrichting van het sportcomplex
voor de sportverenigingen, in combinatie met
de verdere aanleg van de Koningsoordlaan,
vraagt veel aandacht. Het besluit over de
hoofdwegenstructuur met speciale aandacht
voor de spoorwegovergangen ligt gevoelig
want het gaat om de bereikbaarheid van het
nieuwe dorpscentrum en het buitengebied.

Het jaar voor Koningsoord in vogelvlucht
Op 1 maart 2016 was er een informatieavond
over de plannen van Koningsoord in de
Druiventros. De firma Roozen van Hoppe
toonde het plan met de renovatie en
herinrichting van het klooster, de nieuwbouw
van het appartementencomplex en de
patiowoningen aan de Raadhuisstraat.

Op 28 november was er een inspraakavond
van de Commissie Vestigingsklimaat.
Onderwerp: de hoofdwegenstructuur. Samen
met de bewoners die zich daar lieten horen
hebben we een werkgroep Ontsluiting B-E
opgericht, die de uitwerking van de
verkeersplannen verder onderzoekt. Een
aandachtspunt blijft ook de tijdige aanleg van
het laatste stuk van de Koningsoordlaan,
voordat wordt begonnen met de bouw van
winkelcentrum en woonwijk.

Heijmans Vastgoed B.V. werkte aan de
plannen voor het nieuwe winkelcentrum en
de eerste deelwijk voor woningbouw. De
schetsplannen werden meermalen besproken
in de Omgevingscommissie van gemeente
Tilburg en voldoen steeds meer aan de opzet
van het nieuwe dorpscentrum van BerkelEnschot.
Heijmans hield dit jaar 2 bijeenkomsten in
Berkel-Enschot waar ze de plannen toonde
voor het nieuwe winkelcentrum en de vier
woonvelden. Van het eerste woonveld
Mariënkroon liet Heijmans al voorbeelden
zien van rijwoningen, tweekappers en
vrijstaande woningen.
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afgevaardigden van de dorpsraad aanwezig en
meestal de wijkregisseur. Ook jongerenwerkers of wijkagenten sluiten regelmatig
aan.

ZORG EN WELZIJN
De werkgroep zorg en welzijn heeft zich het
afgelopen jaar ingespannen voor het
samenwerken met andere organisatie zoals de
Contour de Twern. Ook hebben we
netwerkbijeenkomsten bezocht en
deelgenomen aan een platform met
verschillende organisaties. Samen
onderzoeken we hoe we elkaar kunnen
versterken en zo nog beter iets kunnen
betekenen voor de ouderen in ons dorp.

Speelplekkenplan
Het speelplekkenplan is met succes afgerond
en het eindresultaat is overhandigd aan
wethouder Eric de Ridder. Aanvragen voor en
aanpassingen van speelplekken blijven onder
de aandacht van de BOG.
Inventarisatie infoborden
Alle infoborden zijn geïnventariseerd en op
een plattegrond gezet. Vanwege een
gevaarlijke verkeersituatie in de Kerkstraat
hebben we hier één infobord laten
verwijderen.

Op de planning stond ook een enquête onder
bewoners. Maar in verband met de
privacywet is dit nog niet van de grond
gekomen. Door samenwerking te zoeken met
andere organisaties hopen we deze uit te
kunnen voeren in het komende jaar.
Loket B-E
Loket B-E wordt steeds beter gevonden. Dit
jaar hebben 242 inwoners het loket bezocht
met vragen over onder andere vervoer,
huishoudelijk hulp, woning en zorg. Ook zijn
we met de vrijwilligers die hier werken bezig
om een ‘servicepunt’ op te zetten. Bewoners
kunnen hier aankloppen voor een
kortdurende hulpvraag. Het idee is dat ze
worden geholpen door andere bewoners. Dus
voor en door inwoners van Berkel-Enschot.

Honden
We hebben alle losloopzones, uitlaatzones en
hondenpoepbakken in kaart gebracht en
eventuele verbeteringen doorgevoerd. Bij de
trimbaan achter ’t Ruiven komt een
losloopzone. Ook vanuit de nieuwe wijken
krijgen we vragen van bewoners voor
losloopzones en hondenpoepbakken.

Het Loket B-E zit in de bibliotheek en is
geopend op maandag van 14.00 tot 16.00 uur
en op donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Medio 2017 gaat het loket verhuizen naar
Koningsoord.
BEWONERS OVERLEG GROEP (BOG)

Aanpassing Eikenboschweg
De aanpassing van de Eikenboschweg is
meerdere keren besproken tijdens de
vergaderingen. Tijdens een inloopavond op 14

De BOG, met tien leden, inclusief de
voorzitter, heeft in 2016 vijf keer vergaderd.
Bij de vergaderingen waren een of meer
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september hebben alle bewoners nota
kunnen nemen van de wijzigingen. Ze konden
grote plattegronden inzien en medewerkers
van de gemeente waren aanwezig om vragen
te beantwoorden.

container alleen voor de bewoners van de flat
te plaatsen. Dit project loopt nog.
Plantsoen achter de Rennevoirtschool
Veel bewoners ergeren zich al jaren aan het
feit dat het gras steeds kapot gaat en dat het
plantsoen verandert in een zandvlakte. De
BOG organiseerde een bewonersavond. Zes
bewoners hebben een ontwerpplan gemaakt
voor het plantsoen. Dit plan ligt nu bij de
gemeente voor goedkeuring.

Ontsluiting Berkel-Enschot
Door de ontwikkeling in Koningsoord komt er
een ontsluitingsweg van de Enschotsebaan tot
de Molenstraat, de Koningsoordlaan. Het plan
van de gemeente om vanwege het
bouwverkeer de overweg bij de
Raadhuisstraat op korte termijn te sluiten gaf
veel commotie. En toen deze overweg
daadwerkelijk afgesloten werd voor
autoverkeer vanwege (mogelijk) gevaarlijke
situaties, waren veel bewoners furieus.
Gelukkig was die afsluiting snel verdwenen.
Voor een grotere veiligheid is de overweg nu
beveiligd met een extra stoplicht. Ook is
toegezegd dat deze overweg zeker tot 2024
zal openblijven.

Verkeershinder bij Rennevoirtschool
Tijdens de bewonersavond voor het plantsoen
achter Rennevoirt gaven de bewoners ook aan
zich te ergeren aan het verkeersgedrag en
parkeeroverlast van ouders die hun kinderen
naar school brengen. Vijf bewoners hebben
een plan opgesteld om dit samen met de
wijkagenten en de boa’s aan te pakken. Mede
hierdoor heeft de Eikenboschweg bij de school
een extra aanpassing nodig, zoals een
kiss&ride-zone.

Containers in de Kloosterstraat

Berkel-Enschot Schoon
Dit project is gestart maar kreeg weinig
belangstelling van bewoners. Echter, op
initiatief van een bewoner is tijdens Carnaval
minder afval op straat beland door het
plaatsen van afvalbakken door de gemeente.
Het project staat on hold tot er een goed
overzicht is van buurtverenigingen.
Overzicht buurtverenigingen
De BOG heeft een overzicht gemaakt, zodat ze
contact kunnen leggen met de mensen die op
buurtniveau actief zijn. Op deze manier hopen
we ons beter te kunnen aansluiten op wat er
leeft en speelt in het dorp. We gaan de
buurtverenigingen nog in kaart brengen, zodat
duidelijk wordt welke locaties vertegenwoordigd zijn en waar nog lacunes zijn.

De vele kliko’s bij en achter de flat in de
Kloosterstraat zorgen voor onveilige situaties.
De kliko’s zijn te groot om in de schuurtjes te
zetten en aan de achterzijde zijn de paadjes
zodanig smal, dat ook daar de kliko’s
problemen geven. De vraag is om een
ondergrondse container of een grote
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Enschotsebaan Zuid
De bebouwing van het plan Enschotsebaan
Zuid, met onder andere de Guldenroede,
loopt nog steeds. Dit jaar was het contact
tussen de projectontwikkelaar en de
bewoners weer niet voldoende. Ook was het
onderhoud van de berm onvoldoende, was er
wateroverlast en waren de wegen slecht.
Enkele bewoners hebben de klachten
toegelicht en samen met de gemeente ,
projectontwikkelaar en een
vertegenwoordiger van de BOG de problemen
besproken. Eén bewoner is aanspreekpunt
geworden voor de projectontwikkelaar. Deze
ontwikkelaar is, zolang de wijk niet af is,
verantwoordelijk voor het onderhoud. Aan de
projectontwikkelaar is ook gevraagd op een
eerder tijdstip een of meerdere speelplekken
wil realiseren.

container moeten de jongeren doen in
samenwerking met de jongerenwerkers en de
BOG. Waar de container uiteindelijk komt te
staan, is nog niet duidelijk.

Overlast bomen in Löblaan
Omdat bomen te dicht bij schuurtjes staan
veroorzaken ze (in de nabije toekomst) schade
aan die schuurtjes. Er komen nieuwe bomen
in samenspraak met de bewoners.
Buurtbudget
De gemeente heeft voor 2017 een
buurtbudget ter beschikking gesteld. Het gaat
om een proef en betekent dat we 30.000 euro
mogen besteden aan initiatieven in het dorp.
Via een oproep in de Nieuwe Schakel hebben
we bewoners gevraagd om ideeën in te
dienen.

Overlast jongeren
We hebben vaak gesproken met de
wijkagenten en met jongerenwerk over het
beperken van overlast door jongeren. Agenten
surveilleren meer en het preventieteam speelt
ook hierin een rol. Er zijn op twee plaatsen
borden geplaatst om de jeugd te weren tussen
22.00 en 6.00 uur. Samen met jongerenwerk
en een groep hangjongeren hebben we een
plan opgesteld voor het plaatsen van een
container, die als hangplek gebruikt kan
worden. Onlangs heeft de gemeente zo’n
container aangeschaft en zij laten deze
aanpassen voor gebruik. De aankleding van de

Toegang gezondheidscentrum Koningsoord
De Pandgang is tot nu toe de enige weg naar
het gezondheidscentrum en de apotheek.
Bewoners klaagden over de slechte toestand
en smalle doorgang van de Pandgang.
Gemeente Tilburg heeft de weg iets verbreedt
en verlicht, op het laatste stukje naar het
gezondheidscentrum na. Ook is de Pandgang
opgenomen in het strooiplan van de
gemeente.
Bladkorven
De locaties van de bladkorven zijn dit jaar
weer bekeken. Ten opzichte van vorig jaar is
6
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er niets veranderd, terwijl we hebben
gevraagd om enkele korven op een andere
plaats neer te zetten.

plaatsen we informatie over inbraken in ons
dorp. De pagina heeft nu 590 leden.
Tijdens het donkeredagen-offensief hebben
we een zogenaamde voetstappen-actie
gehouden. Daarbij gingen de vrijwilligers de
buurten in en legden een papieren voet op
plaatsen waar inbrekers gemakkelijk ongezien
konden komen. Meteen daarna werden de
bewoners geïnformeerd over de ongewenste
en onveilige situatie.

BUURTPREVENTIE
De buurtpreventie zet zich in om BerkelEnschot veiliger te maken. De dorpsraad heeft
nauw contact met de buurtpreventie en met
jongerenwerk R’Newt. In 2016 waren 16
vrijwilligers, onder leiding van de wijkagenten,
actief in deze werkgroep. Volgens de
wijkagenten heeft de inzet van deze
vrijwilligers er weer voor gezorgd dat er in
Berkel-Enschot minder inbraken zijn gepleegd
dan in 2015.

We ondersteunen als dorpsraad het
Whatsapp-initiatief vanuit de gemeente. 250
inwoners zijn aangesloten bij een van de 3
groepen waarin het dorp verdeeld is.
VEILIG HONK

Enkele keren per week gingen twee
vrijwilligers ’s avonds, maar soms ook ’s
middags, te voet of per fiets op pad. Daarbij
letten zij op verdachte omstandigheden. Of er
geen dure spullen zichtbaar lagen in auto’s en
of er in huizen gemakkelijk kon worden
ingebroken. Eigenaren of bewoners maakten
zij hierop attent. Ook de hangjongeren hielden
zij in de gaten op de bekende en minder
bekende hangplekken.

Een Veilig Honk is een plek langs de meest
gebruikte fietsroutes naar het voortgezet
onderwijs. Scholieren kunnen hier terecht
voor hulp.

In 2016 heeft de buurtpreventie een eigen
buurtent gekregen, die enkele keren bij De
Generaal heeft gestaan om voorlichting te
geven over inbraakpreventie. Ook stond deze
tent bij een brandweeroefening in de Jacobus
van het ‘t Hofflaan met voorlichtingsmateriaal
en koffie. Multimate was hier ook bij
betrokken: die is gecertificeerd om huizen te
beveiligen en gaf gratis advies.

Op dit moment fungeren nog 7 bewoners
en/of bedrijven als Veilig Honk. Helaas is door
verhuizing eind 2016 één Veilig Honk
verdwenen. De adressen zijn herkenbaar aan
een bord met het Veilig Honklogo. Informatie
hierover wordt aan het eind van elk schooljaar
aan de basisscholen doorgeven voor de
leerlingen van groep 8. Zo weet de scholier
dat hij op dit adres kan aankloppen voor hulp.
Bijvoorbeeld bij pech met de fiets, een

Dit jaar zijn we ook gestart met de
facebookpagina ‘Buurtpreventie BerkelEnschot’. Hier geven we voorlichting en
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ongeluk(je) of andere problemen langs de
route. Veilig Honk is een initiatief van de
dorpsraden in Udenhout en Berkel-Enschot in
samenwerking met de gemeenten Tilburg en
Oisterwijk, Voortgezet Onderwijs, wijkagenten
en Jeugd en Jongerenwerk (R-Newt). In 2016
is er op verschillende plaatsen door 8
scholieren gebruik gemaakt van het Veilig
Honk.

Heemkundegidsen gaven rondleidingen in en
om de toren, op het kerkhof en op het pleintje
voor de toren. Er waren allerlei activiteiten
van het gilde St. Joris en Sebastiaan, de
schaakvereniging De Oude Toren, de
Videoclub B.E.. De firma Bertens Bouw, die
bezig was met de restauratie van de Oude
Toren vertelde over hun werkzaamheden.
Bezoekers konden de toren van binnen via
een smal wenteltrapje en van buiten via de
steigers beklimmen. Meer dan 500 inwoners
brachten een bezoekje aan de Oude Toren. De
toren is nu weer geheel gerestaureerd en kan
er weer een aantal jaren tegen.

CULTUUR, MONUMENTEN, ARCHEOLOGIE
Deze werkgroep wil de aandacht voor de
monumenten en archeologie van BerkelEnschot bevorderen en de betrokkenheid van
de bewoners met hun eigen heem vergroten.

DUURZAAMHEID
De route van het Brabants Ommetje de
nieuwe Warande is in 2016 op een aantal
punten aangepast en de bewegwijzering is
verbeterd. Deze route is verkrijgbaar bij de
folderkast in de bibliotheek en bij Loket B-E.

Open Monumentendag 2016
Op zondag 11 september 2016 stond de Oude
Toren van Berkel-Enschot in het middelpunt
van de belangstelling.
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om dit budget binnen de gestelde criteria te
verdelen. Activiteiten die we financieel
ondersteunen moeten voor en door
wijkbewoners worden uitgevoerd. Een andere
voorwaarde is dat ze de sociale cohesie en
leefbaarheid van de wijk verbeteren of
versterken.
We hebben in 2016 ongeveer 9.000 euro
beschikbaar gesteld voor een aantal culturele
activiteiten die typerend zijn voor het dorp en
waar grote groepen inwoners plezier aan
beleven. Denk aan de avondvierdaagse, de
kersttocht, de intocht van Sinterklaas, de
dikke bandenrace, de nieuwjaarsreceptie, St.
Job, de galgenloop, buurtpreventie en de
bijeenkomst voor gedecoreerden.

WELKOM NIEUWE BEWONERS
Deze werkgroep heet de nieuwe bewoners
van De Hoge Hoek en Enschotsebaan van
harte welkom. Ook nieuwkomers, die in de
bestaande wijken komen wonen worden
geïnformeerd. We heten ze van harte welkom
in ons dorp en vertellen ze over de dorpsraad,
de Bewoners Overleggroep, het Loket B.E., de
Nieuwe Schakel en het dorp Berkel-Enschot
zelf. We laten altijd een leuk cadeautje achter
zoals een fiets- of wandelroute,
ansichtkaarten, of dorpskwartet. Allemaal
over Berkel-Enschot. Via de website kunnen
nieuwe bewoners die een bezoekje op prijs
stellen zich aanmelden.

Daarnaast waren er nog andere culturele
activiteiten, die meestal door vrijwilligers
werden georganiseerd. De dorpsraad heeft
ook deze activiteiten van harte ondersteund.
De budgetten waren helaas wel lager dan men
gewend was.
EVENEMENTEN
Als dorpsraad hebben we in januari de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie georganiseerd in
de Schalm. Uiteraard weer met een optreden
van Concordia. De nieuwjaarsreceptie werd
druk bezocht.

FINANCIEN
Het jaar 2016 is in financiële zin goed
verlopen. De reserves zijn het afgelopen jaar
nagenoeg gelijk gebleven en de financiële
positie is voldoende sterk om de toekomst de
komende jaren met vertrouwen tegemoet te
zien.
Het voormalige Verrijk je Wijkbudget en het
Ondersteuningsbudget is sinds enkele jaren
samengevoegd tot één Bewonersbudget.
Hiermee heeft de dorpsraad de keuzevrijheid

info@dorpsraadberkelenschot.nl
www.dorpsraadberkelenschot.nl
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