NOTULEN WERKOVERLEG
22 maart 2018, 20.00 uur de Schalm
1.

Opening en Mededelingen

Tineke opent de vergadering en heet allen welkom.
Afwezig met bericht: Joyce, John.
2.

Mededelingen DB:



Binnen het plan Koningsoord is een ruimte aangewezen voor jongeren. Daarin is
een voetbalveld ingetekend. In het ambtelijk overleg is vanuit de gemeente de
wens geuit dat hier een kunstgrasveld komt, het liefst een Cruyff court. Dat vraagt
om steun van onder andere de Dorpsraad. De Dorpsraad staat hier positief
tegenover. Brief naar de gemeente wordt gestuurd.



Programma bezoek burgemeester woensdag 28 maart 2018.



Financiële stand van zaken van de Dorpsraad. Jan heeft de balans 2017, de
exploitatierekening en de verantwoording over de subsidie toegestuurd en
toegelicht. De vergaderkosten lopen op en dit zet zich door in 2018 vanwege de
vele projecten. Roland zal met de projectleider van de gemeente bespreken wie
de vergaderkosten in 2018 van de werkgroep monitoring betaalt. Ook de
advertentiekosten van de Schakel zijn hoog. Er wordt kritisch gekeken naar de
noodzaak van de te plaatsen advertenties. De berichtgeving van loket BE blijft
wekelijks vermeld worden. Er wordt overwogen of het jaarverslag wellicht in
beknopte vorm gedrukt moet worden met een uitgebreide versie op de website.
Dit zal flink besparend werken.



Wijk aan Zet. Zie bijlage 180116 voorstel en bijlage 180125 verslag. I.v.m.
afwezigheid van twee leden wordt dit onderwerp naar de volgende vergadering
verplaatst.



Het onderzoek naar het “leefklimaat” in Berkel Enschot (Lemon) is besproken.

3.

Werkgroep Koningsoord.



De weg Zwaantje, Eikenboschweg moet gereed zijn eind dec. 2018. De start is op
1 mei.



In de volgende vergadering zal Roland het Cruijff-court voorstellen.

4.


5.

Werkgroep Monitoring.
Plan van aanpak voor de aanleg van de Koningsoordlaan wordt bij de volgende
vergadering gepresenteerd. De organisatie van de monitoringsgroep zal dan ook
besproken worden.
Werkgroep Communicatie.



6.

Voortgang besprekingen website. Corné geeft toelichting over huidige situatie van
de website en het mailverkeer. Er wordt momenteel onderhandeld over een
nieuwe website + nieuwe mailadressen voor alle leden van de Dorpsraad. De
leden van de Dorpsraad gaan akkoord met het voorstel wat er ligt. Corné zal dit
aan het bedrijf laten weten. Tevens neemt hij contact op met Joyce voor de
verdere uitvoering/inrichting van de website.
Werkgroep Verrijk je Wijk.



De Dorpsraad overweegt om sponsor te worden van St. Job zodat er een
advertentie in het blaadje komt i.p.v. de gewone subsidie voor “Verrijk je wijk”. Jan
zal dit bespreken met de penningmeester van St. Job.



De stichting jeugdbelangen heeft ons voorgesteld om naamsbekendheid van de
Dorpsraad te realiseren in hun clubblad vanwege de subsidie die zij gekregen
hebben voor de kindervakantieweek via “Verrijk je wijk”. De leden van de
Dorpsraad staan hier positief tegenover. Jan zal dit doorgeven aan de stichting
jeugdbelangen.

7.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep.



BOG verslag van 28-02-18 staat op de website.

8.


9.


10.

Werkgroep Ouderen/Loket BE.
Er wordt nog gezocht naar een nieuwe medewerker (vrijwilliger) voor het loket
BE.
Werkgroep Evenementen.
Voortgang bijeenkomst gedecoreerden op 28 april om 10.30 uur. Hanny en
Patricia zullen dit organiseren. Er wordt geïnventariseerd wie van ons erbij
aanwezig zullen zijn.
Om 22.30 sluit Tineke de vergadering.

