NOTULEN WERKOVERLEG
24-10-2018, 20.00 uur de Schalm

1.

Opening

Welkom door voorzitter Tineke Donga-Freling
Aanwezig: Anton, Jan, John, Irene, Tineke, Corné, Joyce, Roland, Hanny
Afwezig: Jos

2.
•

3.

Binnengekomen stukken
Openbaar vervoer Udenhout Berkel Enschot: de buslijn slaat op dit moment 5 haltes
over. Is het mogelijk om een tijdelijke halte te maken? Roland neemt contact op met
gemeente Tilburg om indirect contact op te nemen met Arriva. Op 8 november 2018 is er
een overleg met de gemeente en dorpsraad Udenhout over buslijn 9. Roland gaat daar
naar toe.

Mededelingen DB (Tineke)

•

Nieuwe penningmeester? Gesprek gehad met een kandidaat voor de functie als
penningmeester. Na verslag van het gesprek gaan de leden akkoord met de aanstelling
van de kandidaat.

•

Welke punten ter bespreking d.d. 29-11-’18 met dorpswethouder Erik de Ridder en
omgevingsmanager Marc van Akkeren? Als DB nog niet een echte voorzet gegeven, wel
meer de beleidsmatige thema’s .Input vanuit Dorpsraadoverlegmeenemen namelijk:
scholen in Berkel-Enschot. Maar ook wat wil de gemeente op de lange- en middellange
termijn? Toekomst nieuwbouw in het dorp. Hoe is het met de lobby in Den Haag gericht op
een station in Berkel-Enschot? Visie op ouderenbeleid?

•

Subsidie Wijk aan Zet is aangevraagd voor “passend voetbal”.

•

Informatieavonden vervanging 150kV hoogspanningsverbinding: verslag Anton. Zie
brochures die door Anton uitgereikt zijn “Werken aan hoogspanning” van Tennet en
“Haalbaarheidsstudie aanpassingen 150KV-net” van Tennet. Het is een enorm traject.
Dorpsraad volgt traject.

•

Bronzen beeld winkelcentrum is geplaatst.

4.

Agenda activiteiten komende maanden (zie bijlage)

5.

Werkgroep Dorpshart (John)

Geen opmerkingen.

6.

Werkgroep Monitoring (Roland)

•

2e fase Waranda bouwverkeer

•

Bord voorrangssituatie gewijzigd aanvragen voor kruising Eikenboschweg en
Raadhuisstraat. Bouwverkeer Waranda gebruikt soms route via dorp “kraanzijde”;die
afsluiting is afgelopen weken niet goed geweest /niet volgens afspraak. Roland en Tineke
hebben overleg gehad met ambtenaren van de provincie (ruimte voor ruimte) en
projectleider gemeente: voorstel provincie is om hier een slagboom te plaatsen. Alleen
eigenaren krijgen een sleutel met restrictie: voor eigen gebruik. Bouwverkeer moet via
Burgemeester Bechtweg. Asl eigenaren slordig omgaan en slagboom open staat, komen
er betonblokken. De Dorpsraad gaat akkoord met dit voorstel.

Werkgroep Communicatie (Joyce)

7.
•

Website is live, wordt ook gepromoot op de Thema avond.

•

De Dorpsraad deelt relevante informatie die gedeeld wordt door de gemeente Tilburg
via Nieuwsberichten op haar website en facebookpagina.

•

Privacy: verklaring in de disclaimer kan online gezet worden. Ook de disclaimer in de BOG
behandelen, iedereen moet akkoord zijn en dit moet ook in notulen vermeld worden.

•

Patricia heeft een lijst met de gedecoreerden. Tineke neemt contact op met haar om te
regelen dat in de volgende uitnodiging aan de gedecoreerden gevraagd wordt of de
Dorpsraad over deze privacygegevens mag blijven beschikken.

•

Banner is besteld, gereed voor de thema avond volgende week.

8.

Werkgroep Verrijk je Wijk (Jan)

•

Criteria Verrijk je Wijk (zie bijlage), criteria zijn vastgesteld vorig jaar in de vergadering. We
krijgen een bewonersbudget van 20.000 euro van de gemeente Tilburg. Tineke zal dit bespreken met Marc van Akkeren. Conclusie is dat er na overleg duidelijkheid moet zijn. Wat
zijn de voorwaarden van de gemeente Tilburg, wat zijn de voorwaarden van de Dorpsraad
aanvulling op de voorwaarden van de gemeente Tilburg.

•

We zien structureel dezelfde aanvragen ieder jaar terug. Zijn er voldoende mogelijkheden
voor nieuwe activiteiten. Ja, weten deze initiatieven ons voldoende te vinden? Hoe verantwoording beoordeling borgen, dit punt komt terug op de volgende agenda. Wordt voorbereid in het DB en komt daarna in het werkoverleg terug.

9.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep / Veiligheid (John/Corné)

Geen nieuwe berichten, volgende overleg is volgende maand.

10.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Hanny)

Loket BE wordt goed bezocht op donderdagochtend. De vrijwilligers zijn tevreden. Het gaat
goed met de email. Er komen bezoeker van Torentjeshoef en ook van buitenaf.
Platform Welzijn: oproep gekomen om op zoek te gaan naar vrijwilligers. Bedoeling of we
kunnen kijken of er een koffie-moment mogelijk is voor alleenstaanden, mensen die eenzaam
zijn of mensen die een lichte beperking hebben (die niet in een grote groep passen). We
zoeken vrijwilligers die dit leuk vinden om te doen. Contour de Twern ondersteunt het
opzetten

11.

Werkgroep Evenementen (Joyce)

•

Thema avond: presentatie is klaar. Joyce komt opstarten. Tineke kijkt voor boxen.

•

Nieuwjaarsreceptie: Hanny heeft contact opgenomen met de Harmonie voor een
afspraak. Optie om andere locatie te zoeken buiten Koningsoord. Onderzoek waard.
Hanny en Joyce samen afspraak maken.

12.
•
•

13.

Overig (Gesprek Arbies: Jos)
Jos heeft gesprek gevoerd met de eigenaar van Arbies.
Matrix, klopt het of missen we iets? Corné mist veiligheid. Dubbeling wijk en Dorpsradenoverleg (pagina 2 en 3). Verdere bespreking volgende bijeenkomst.

Actiepuntenlijst (Anton)

Wijzigingen verwerkt Anton via de email.

14.

Rondvraag

15.

Sluiting

Tineke sluit om 22.15 uur de vergadering

