AGENDA WERKOVERLEG
25 sept. 2018, 20.00 uur de Schalm

1.

Opening en Mededelingen

2.
Mededelingen DB
•
Anton, Jan en Tineke gaan in gesprek met de kandidaat penningmeester. Er is nog geen reactie op de
geplaatste vacature in De Schakel voor algemeen bestuurslid.
•
Situatie Joyce i.v.m. verhuizing.
•
Hoe verder met het Platform Welzijn? De Dorpsraad maakt hier onderdeel van uit en staat positief tegenover
de ontwikkeling tot netwerkorganisatie; dit is wel een stip op de horizon, tegelijk is de Dorpsraad behoudend als het
gaat om verantwoordelijkheid voor de financiële middelen (werkgeverschap).
•
Mails over bouwverkeer; van enkele bewoners heeft de Dorpsraad bericht gehad over het bouwverkeer.
•
Uitnodiging uitgestuurd naar de Raadsleden uit Berkel-Enschot. De Dorpsraad zal contact opnemen met de
Raadsleden die geïnteresseerd zijn om een gesprek aan te gaan over de toekomst van Berkel-Enschot.
3.
Werkgroep Dorpshart (John)
•
Info-avond Heijmans over de inrichting van het Dorpshart 18 september. Er was een ruime
vertegenwoordiging van de Dorpsraad aanwezig.
4.
Werkgroep Monitoring (Roland)
•
5 oktober volgende vergadering. Jos is aanwezig i.p.v. Roland van Zuilen.
•
Situatie kapotte bovenleiding bij spoorwegovergang Raadhuisstraat. Vergissing van de chauffeur die vergeten
was om de bovenkant kraan naar beneden te draaien. Was particulier vervoer, niet zijnde van firma Heijmans. Over
de ontstane situatie is contact geweest met de gemeente Tilburg.
•
25-9 Herinrichting kruising Udenhoutseweg en Heuvelstraat, 1e inputsessie met de omwonenden, Dorpsraad
(Tineke), een afgevaardigde van monitoringswerkgroep en gemeente Tilburg is geweest; met een schouw hoe zit het
eruit? Wat willen mensen welke mogelijkheden? De gemeente gaat nu een eerste concept maken. Tineke heeft kort
verslag gemaakt, formeel verslag gemeente volgt nog.
5.
Werkgroep Communicatie (Joyce)
•
Update reacties nieuw website, wat wensen we nog aan te passen? Moet er apart thema jeugd komen
ja/nee? Foto’s hier en daar aanpassen.
•
31 oktober maken we de nieuwe website bekend. Joyce licht Rudolf (Brabants Dagblad) in, Ingrid van De
Schakel, online vermelden op FB.
•
Thema-avond: stavaza – Anton vraagt input op, inhoud van de verschillende bijdragen.
•
BOG bijeenkomsten goed in de Schakel?
•
Totaalpakket afspraken met de Schakel – antwoord nee.
•
•

6.
Werkgroep Verrijk je Wijk (Jan)
criteria Verrijk je Wijk (wordt verzet naar volgende vergadering)
6a:
Werkgroep Wijk aan Zet (Jan/Hanny)
Ideeën voor het bedrag voor evt. jeugd of golfkarretje of hondenpoepbakken. Golfkarretje te duur,
hondenpoepbakken loopt nu pilot voor in wijk Jeruzalem. Hanny onderzoekt ander initiatief voor een
initiatief voor passend voetbal.
7.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep (John)

•

•

•

AVG, eventueel een soort disclaimer onder mailverkeer plaatsen, duidelijkheid krijgen over hoe we hier verder mee omgaan, centraal voor de gehele organisatie.
Eventueel een nieuwsbrief mogelijk via de website. Onmogelijk met nieuwe AVG, dan moeten mensen
eerst aangeven dat zij akkoord zijn met email ontvangen.
Tineke maakt een voorzet voor een aangepast privacy-protocol en disclaimer.
Roland en Tineke hebben gesprek gehad met leiding Basisschool Berkeloo en kinderopvang Pepino; Tineke
koppelt aan hen terug de mogelijkheden die de BOG hen te bieden heeft.
8.
Werkgroep Ouderen/Loket BE (Hanny)
Wat te doen met 100-jarige: we kunnen zonder toestemming met de nieuwe AVG wet-en regelgeving niet direct actie ondernemen. De persoon moet vanuit privacy wetgeving zelf toestemming geven. Hierin ligt het
gevoelige punt. We hebben niet alle 100 jarigen in beeld en kunnen als Dorpsraad geen onderscheid maken.
Hanny bracht dit punt in en betreurt dat dit onmogelijk is.
Verslag van Jos: Boeiend Huys, Jos is aanwezig geweest
9.

Werkgroep Evenementen (Joyce)

10.

Actiepuntenlijst (Anton)

11.

Rondvraag

Invalideparkeerplaats St. Caeciliaschool: Corné heeft parkeerbeleid opgevraagd. De gemeente Tilburg gaat contact
opnemen met St. Caecilliaschool. De Dorpsraad heeft de partijen bij elkaar gebracht.
Waar is het beeld gebleven van het winkelcentrum. Dat moet komen te staan bij de speeltuin Koningsoord, naast de
kinderopvang.
12.

Sluiting

Tineke sluit on 22.15 uur de vergadering.

