AGENDA WERKOVERLEG
27-6-2018, 20.00 uur de Schalm
1.

Opening en Mededelingen
Agenda activiteiten komende maanden (zie bijlage)

2.

Mededelingen Bestuur

Project Berkenhout, 1 hectare wordt bebouwd, in totaal 3 hectare grond. Burgerparticipatie om 2
hectare in te richten, te onderhouden, kan bottleneck worden.
Eikenboschweg/'t Zwaantje: brief gestuurd naar de gemeente Tilburg, gebeld, gevraagd om reactie
op de brief. 20 juni is er een gesprek geweest. Er zou een brief komen met verslaglegging van het gesprek, deze brief is nu nog niet binnen. De vragen zouden beantwoord moeten worden. De zorgen
over de veiligheid zijn in ieder geval helder neergelegd.
Monitoringscommissie spooroverweg De Kraan: vandaag goede vergadering gehad er is een consensus over aansluiting op de Koningsoordlaan. Er waren 5 varianten en we hebben vanmiddag een 6e
variant verzonnen. Deze 6e variant heeft de voorkeur. Zodra Roland tekeningen heeft zal hij deze verspreiden.
Pauwels: Bijeenkomst in Udenhout bijgewoond door Roland (Frankenhof), heel druk bezocht. Interessant om te blijven volgen. Het is een groot gebied Berkel-Enschot, Udenhout, Loon op Zand,
Drunense Duinen door naar het Westen naar de oude vuilstortplaats. Ze willen het gebied optimaliseren, kleinschalige horeca, betere fietspaden, theetuinen bij boerderijen, ze willen in het gehele gebied géén windmolen m.u.v. de stortplaats. Ze willen de boeren steunen om zonnepanelen op de daken te leggen. De Provincie heeft hier subsidie voor. Het groen/natuur zal worden opgeleukt. De geschiedenis van de streek zal via informatiepunten beter zichtbaar gemaakt worden. Men hoop dat de
Dorpsraad B-E wil meepraten. Ze zijn blij met alle commentaar die gegeven wordt. Het staat nog in de
kinderschoenen. Zwaluwbunkers valt in het gebied van Pauwels. Het gehele gebied Pauwels grenst
aan Berkel-Enschot. De Nieuwe Warande ligt er wel in. Roland wil contact opnemen met de projectmanager van Landschapspark Pauwels, wat zijn visie is op: Broodnodig en Spelenderwijs.
Zwaluwbunkers: veel partijen die tegen de komst van de uitbreiding van dit industriegebied. De
Dorpsraad blijft de ontwikkelingen volgen.
Koningsoord: aanstaande maandag om 12.00 uur heeft Roland een afspraak met Maarten Rutgers,
projectmanager van de inrichting van het winkelcentrum. Ons commentaar wordt dan besproken.
Contactpersoon Seniorenraad = Roland van Zuilen
Nieuwsbrief Groenenwoud: opzeggen op het info-emailadres een dan aanvragen op persoonlijke
titel uit de Dorpsraad.
Thema-avond Bewust omgaan met energie
Doel bewustwording bij de mensen in Berkel-Enschot bereiken.

Gemeente Tilburg is enthousiast om een bijdrage te verzorgen, ze willen een testpresentatie verzorgen. De Dorpsraad wil ook Rabobank graag betrekken.
Datum: 31 oktober 2018
Toezegging van Brabant Wonen, visie op duurzaam bouwen.
3.

Website:

Joyce heeft de nieuwe website getoond.
4.

Verrijk je wijk:

Jan van Rijswijk is afgemeld.
5.









Hoe komen we nog aan nieuwe leden? Hoeveel leden moeten we er nog bij hebben? Hoeveel
leden hebben we nodig? We hebben besloten dat we het nu laten zoals het nu is. De BOG bestaat nu uit 11 personen.
Hoe gaan we communicatie naar buiten verzorgen? De BOG kan meeliften op de flyer die De
Dorpsraad per kwartaal met De Schakel mee gaat sturen.
Vraag: er zijn wandelroutes in het dorp, waar zijn die te vinden? Informatie bij de Heemkundekring. Leuk om op de site te zetten. Ontdek je dorp met wandelroutes.
Buurtbudget vorig jaar ontvangen, we moeten afwachten na de vakantie of we toestemming
ontvangen of dit wordt voorgezet vanuit de gemeente Tilburg. Voorstel of er een apart emailadres gemaakt kan worden voor het buurtbudget. Corné gaat inventariseren hoeveel
emails/aanvragen er binnen zijn gekomen. Corné koppelt dit terug.
Buurtbudget gmail website wordt doorgelinkt naar Corné BOG@dorpsraadberkelenschot.nl.
Platform 533 verzoek vanuit de BOG wanneer er terugkoppeling uit dit platform komt om de
BOG te informeren.
Verzoek gekomen aan de dorpsraadleden, indien mensen een AED cursus willen volgen, dan
kunnen zij zich hiervoor melden.
6.





Loket BE

Tijdelijk op maandag gesloten.
Hanny trekt momenteel erg aan het Loket BE, nu ze met zorgplein bezig zijn.
Is het mogelijk een nieuwe telefoon te regelen voor Loket BE.
7.



BOG:

Evenementen

Gesproken over de thema-avond, zie eerder het verslag.

Actiepuntenlijst
Doorgesproken
Rondvraag
Voortgang Beukendreef.
Er is een afspraak geweest met Cobra en Stichting Stadsbomen.
Na onderzoek is huidige stand van zaken: nu er wordt er niets gekapt.
Er komt wel een onderzoek naar verlengen van levensduur en onderhoud van de bomen.
Roland van Zuijlen, vice-voorzitter sluit om 22:10 uur de vergadering.

