AGENDA WERKOVERLEG
29-5-2018, 20.00 uur de Schalm
1.

2.

Opening en Mededelingen
Agenda activiteiten komende maanden (zie bijlage)
Mededelingen DB
 Volgende "Thema-avond" Aan de slag met jouw huis - Duurzaam Wonen (bouwen,
verbouwen, woning aanpassen)
Doel planning: eind september
Energie – neutraal bouwen van "Brabant Wonen", "Duurzaamheid"
Duurzaam bouwen, energie neutrale woningen voor ouderen.
Gemeente Tilburg zou een presentatie kunnen en willen geven.
Energie besparen voor huurwoningen Tiwos
Woningen bouwen zonder gas
 2e thema levensloopbestendig Wonen
Hoe kunt u uw huis aanpassen om er langer te kunnen blijven wonen?
Aanpak: John en Anton (inhoud bepalen)

3.



Binnengekomen verzoek m.b.t. vernoemen straatnaam. Irene neemt contact met de
aanvraagster op.



Buurtcadeau: hoe verder; organisatie thema-avonden, jaarverslag, Anton neemt
contact op met buurtcadeau.



Notulen van projectenplus overleg – gelezen, geen vragen hierover.



Overleg Woonzorgservice (Roland en Tineke op 23 mei gesprek gehad).



"Denk mee over coalitieakkoord Tilburg”: onderwerpen in brengen die we als
dorpsraad belangrijk vinden om de komende 4 jaar voor elkaar te krijgen. Voor info:
https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/denk-mee-over-het-regeerakkoordtilburg/
Deze mogelijkheid is er. Wat wil de Dorpsraad de aankomende 4 jaar? We gaan
punten aanleveren. Actie Anton.

Werkgroep Koningsoord (zie bijlage)
 Realisering parkeerplaatsen Raadhuisstraat loopt vertraging op, tekeningen zijn nog
niet beschikbaar.


Bouwverkeer: vrachtwagens Heijmans via de spoorwegovergang richting De Nieuwe
Warande. 20.000m3 zand moet vervoerd worden. Bouwverkeer is gestapt. Morgen

gaan ze verder via de afgesproken route via De Hoolstraat. Via het spoor is onveilig.
Probleem is opgelost. Gemeente Tilburg is in actie gekomen.

4.



Stakeholderoverleg: er wordt een presentatie gehouden op 6 juni. Ze starten in
augustus bouwen Marriënkroon, dit wordt toegelicht in de presentatie.



Volkstuinen: opening is gedaan door Tineke Donga, 5 juni wordt het contract
getekend met De Volkstuinen. Vanaf 1 juli heeft de gemeente Tilburg beschikking
over de grond. Dan kan de gemeente starten om De Koningsoordlaan door te
trekken.



Herinrichting Eikenboschweg, 7 mei presentatie, commentaar geleverd op de
plannen die gemaakt zijn, m.n. op het gebied van veiligheid. Situatie die gaat komen
(volgens plan) is nu nog onveilig. Oversteek voor fietsers komt in een
onoverzichtelijke bocht. De DR wacht op een reactie van Joost Verschuren. De
Dorpsraad zal ook een brief schrijven naar de gemeente Tilburg om de onveilige
geplande situatie te melden.
Werkgroep Monitoring.
Komen 6 juni komt de werkgroep Monitoring bij elkaar. Onderzoek van 2013 zal
worden hergebruikt (risicoanalyse).
Tevens wordt er volgende week gesproken over de eerste ontwerpen voor de
spoorwegovergang De Kraan en de brug over de fietstunnel. Deze fietstunnel wordt
van het spoor weggehaald.



Commentaar inrichtingsplan Koningsoord: samenvatting is door Roland gemaakt. Door
de DR is gesproken met diverse personen en organisaties. Richting de gemeente wordt
gecommuniceerd met wie de Dorpsraad gesproken heeft. Actie Roland. Wanneer in juni
het inrichtingsplan openbaar wordt gemaakt, zal dit plan met op- en aanmerkingen van
de Dorpsraad op de website worden geplaatst.

5.

Werkgroep Communicatie.
Nieuwe website  is in volle gang. We moeten informatie gaan verzamelen per
onderwerp (actie Joyce)
Nieuwe emailadressen werken via webmail.
Actie: lijst maken met alle stakeholders, met wie hebben we vaak contact?
Actie: communicatieplan maken





Hoe verder met website en privacy etc. Nieuwe AVG/GDPR, Privacywet
De Dorpsraad beschikt over persoonsgegevens. Inzichtelijk gemaakt welke
persoonsgegevens we hebben.
Ook voor de BOG moet hetzelfde proces doorlopen worden als we nu voor LoketBE
gedaan hebben. Is aanvraag behandeld, afgerond, dan gegevens deleten.



Datalek: proces bepaald. Datalek, persoon die dat constateert moet communiceren met
de privacy-officer van de Dorpsraad (melding via secretariaat naar voorzitter, back up
vice-voorzitter). Deze persoon moet binnen 72 uur contact opnemen met Landelijke
Meldpunt, Authoriteit Persoonsgegevens.

6.
Werkgroep Verrijk je Wijk.
Geen bijzonderheden, zelfde aanvragen als voorgaande jaren.
7.
Werkgroep Bewoners Overleg Groep.
13 juni is de eerstvolgende vergadering
8.
Werkgroep Ouderen/Loket BE
Loket BE
11 juni heeft Hanny overleg. De stukken (juridisch) zullen gemaild worden naar Hanny, zodat deze
stukken 11 juni samen besproken kunnen worden.
Bezoek nieuwe bewoners: nieuwe aanpak, nieuwe welkomstbrief opstellen en 1 x per jaar een
nieuwe bewonersavond organiseren. Actie Hanny en John
9.
Werkgroep Evenementen.
Idee voor thema-avond eerder besproken. Er wordt een voorstel gemaakt door Ingrid Roets van De
Schakel voor een jaaraanpak.
10.
Actiepunten lijst
11.
Rondvraag
Afspraak met De Schakel gehad.
12.

Sluiting

Tineke sluit om 22.15 uur de vergadering.

