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Notulen BOG 14 november 2018
Aanwezig:

BOG Leden

Afwezig:

Bij secretariaat bekend

Gasten:

Bij secretariaat bekend

Locatie:

Koningsoord

Nr.

Datum

A= Actie - B = Besluit - M =Mededeling - R= Rondvraag

1. 14-11-18

A

2. 14-11-18

A

3. 14-11-18

A

Opmerking

Jongerenwerkers Berkel-Enschot sluiten aan en geven
uitleg waar ze samen met de jongeren binnen B-E bezig
zijn. Jongeren in kaart brengen, wat de problematiek
met de jongeren is, op zoek naar mogelijkheden voor
de winter (scouting), de jongerengroepen wisselen
continue.
Omwonende bibliotheek geeft aan waar men in de
omgeving dagelijks last van hebben.
Gegevens worden uitgewisseld,
Gesprekplannen met jongerengroep, jongerenwerkers,
wijkregisseur, BOG lid en wijkagent (jeugd).
Overlast van de eiken omgeving Erasmuslaan
Wensen van bewoners om deze laan aan te pakken.
Grootste problemen liggen bij onderhoud van de
bomen (staan er +/- 50 jaar) groeien boven de nokken
uit. Gemeente controleert regelmatig op stand van
zaken van de bomen, er zijn via aantal kanalen
verzoeken tot snoeien gedaan, door Gemeente is
aangegeven dat er in oktober gesnoeid zou worden,
echter dit heeft nog niet plaats gevonden.
Plantsoenen en tuinen (voor/achter) worden
ondermijnt door wortelgroei, problemen met
rioleringen die door de wortels kapot worden gemaakt.
Er is een rapport door vochtinslag in de woningen.
Verzoek om selectief en actief beleid van snoeien
binnen het dorp. Verzoek om ter plaatse te komen
kijken.
Bewoners verzocht om het probleem te melden via de
meldingsprocedure bij de Gemeente Tilburg.
Bespreken in
• Website continue updaten oud nieuws
dorpsraad
verwijderen
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Nr.

Datum

A= Actie - B = Besluit - M =Mededeling - R= Rondvraag

Opmerking

•

4. 14-11-18

M

5. 14-11-18

M

6. 14-11-18

M

7. 14-11-18

R

8. 14-11-18

A

Hoe kan een publicatie in de krant (wat
melding maakt dat iets er komt) terwijl nog
niet helemaal duidelijk is wat de status is.
Er zijn plannen m.b.t. de Schalm en Tim-out. Dit wordt
door o.a. de gemeente verder uitgewerkt en is
afhankelijk van bestemmingsplan.
Als er meer officieel duidelijkheid is volgt verder
nieuws.
Als Dorpsraad houden wij de ontwikkelingen in de
gaten.
Ongewenste gasten aanwezig geweest in Ons
Koningsoord (contact met 112 geweest).
Buurtbudget is bijgewerkt
Straatwerkzaamheden rondom de kerk en het
sluipverkeer gevaarlijke situaties en is een zooitje,
e.e.a. is onder de aandacht van de Dorpsraad en is dit
besproken in monitoringsoverleg en projectleider
Gemeente.
Er is vanuit de gemeente extra budget om in kader van
schoon hotspots extra aandacht te geven.
Input voor 25 november aanleveren.
Voorgaande vergadering

05-09-18

A

05-09-18

A

05-09-18

A

28-02-18

A

31-08-16

A

Haag A&H snoeien zodat er voldoende overzicht komt
verkeersveiligheid.
Behandelen in of is reeds behandeld in
stakeholdersoverleg.
• Pandgang wordt als zeer onveilig ervaren
• Verkeersaanduiding pandgang
• Verkeerssituatie Eikenbosweg – Raadhuisstraat
is niet duidelijk met name fietsers
• Buitenkant muur rondom Koningsoord onkruid
verwijderen
• Spelregels buurtbudget aanleveren aan BOG
leden
• Status lopende buurtbudgetten besproken,
zorgen voor terugkoppeling naar de indieners
omtrent status.
• Ontwerp maken voor buurtbudget in de
Schakel dat er wederom buurtbudgetproject
doorloopt en kunnen worden aangevraagd.
• Contactmomenten met indieners als een
project is afgelopen
Extra verlichting doorloop Gerardusplein bekijken,
Loopt
opdracht gegeven.
Buurtwijken in kaart brengen

reeds ver gevorderd

Besluitenlijst
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Nr.

Datum

A= Actie - B = Besluit - M =Mededeling - R= Rondvraag

05-09-18

B

05-09-18

B

13-06-18

B

13-06-18

B

13-06-18

B

B
B

Opmerking

Buurbudget team handelt correspondentie aangaande
buurtbudget correspondentie af en zet BOG in cc.
Meldingen openbare orde melden via de media die de
gemeente Tilburg ter beschikking stelt. (Meldpunt –
Buitenbeter app – 14013. Als BOG bewoners hierop
wijzen.
Rondsturen bewonersbrieven vanuit Gemeente Tilburg
rondsturen aan BOG leden
Vervanging van JOP verlichting wordt niet
doorgevoerd. In wintermaanden wordt er te weinig
gebruik van gemaakt. Straat verlichting volstaat.
Platform 533 denkt verder na over ontwikkeling
Dorpshart, indien terugkoppeling hierover komt dan
delen in BOG.
Contactpersoon bouwproject Enschotsebaan Zuid
vanuit BOG Harry & Willem, Projectgroep komt 2x per
jaar bij elkaar. Project duurt nog een aantal jaren.
Jaarlijks wandelroutes lopen om te kijken naar de
status.

Volgende bijeenkomsten: 23-01-19, 20-03-19, 15-05-19, 03-07-19, 11-09-19, 06-11-19, 1501-20 (Oude Keuken)
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