NOTULEN WERKOVERLEG
22-11-2018 om 19.30 uur in de Schalm
1. Welkom aan de heer Dirk van Alphen
Vandaag ontvangt de Dorpsraad dhr. van Alphen en mevr. Stuifmeel Van de gemeente Tilburg. Zij
presenteerden de Dorpsraad de toekomstplannen voor de monumenten in Berkel-Enschot,
Udenhout en Tilburg, afgelopen jaar zijn er 4 monumenten aangewezen in B-E. Uiterlijk 2022
moeten er 100 monumenten (in Tilburg) benoemd zijn.
Zoeken van mensen die buiten de Heemkundekring veel kennis hebben over het dorp. Rol van de
Dorpsraad breng de gemeente Tilburg in contact met mensen uit Berkel-Enschot.
2. Opening en Mededelingen
•

Binnengekomen stukken.

Bericht van Renée Vogels, wijkteammanager Tilburg Noord Berkel Enschot en Udenhout en de
medewerkers van de Toegang, zij willen graag met Contour de Twern aansluiten bij het werkoverleg
van de Dorpsraad om o.a. uitleg te geven over de Toegang. Conclusie DR: het heeft meerwaarde
om hiervoor bij het Platform Welzijn aan te sluiten.
•

Agenda activiteiten komende maanden (zie bijlage)

Hanny zoekt uit of de gedecoreerden bijeenkomst in 2019 gaat plaatsvinden op:
27 april, 3 mei of 12 mei
3. Mededelingen DB (Tineke)
•

Werkgroep matrix (zie bijlage): alles door besproken met alle leden.

•

Vacature (algemeen) bestuurslid. Er mag geen familiebetrekking tussen zittende bestuursleden zijn. Het is belangrijk dat er voor het algemene bestuurslid nog een vacature wordt geplaatst. Joyce plaatst een vacature in De Schakel.

•

Bespreekpunten met Eric de Ridder zijn:
- Toekomst nieuwbouw (de Akker/Hoolstraat)
- Ouderenbeleid (zie bijlage factsheet) uit Kwalitatief Woningbehoefte Onderzoek / woningbehoefte-onderzoek Berkel Enschot (uit besluitenlijst college week 45/ mail Marc)
- Station
- Scholen

Voorstel Anton: politiek café
4. Werkgroep Dorpshart (John)
5. Werkgroep Monitoring (Roland)
•

Overleg met Arriva: tijd bushalte en toekomstige busroute (zie bijlage). Verslag is gemaakt.

•

Openbaar vervoer is een belangrijk onderwerp, hier komen we in een ander overleg
uitgebreider op terug.

•

Problemen die met name gelden voor de Hoolstraat. Er wordt met vrachtwagens en te hard
gereden en voor 6.00 uur in de ochtend. Morgen 23/11 staat er een monitoringsgroepoverleg gepland en zal dit worden besproken.

•

28 nov. is er een inloopavond in het kader van de omgevingsdialoog bestemmingsplan Gilde
(verplaatsing van het Gilde). We zijn deze avond bezet als Dorpsraad. De inloopavond is
van 19.30-21.30 uur. Roland zal deze avond toch naar ’t Gilde gaan. Het gaat over het
verplaatsen van ’t Gilde naar het Riddershofpad.

•

Er is vandaag een bewonersbrief uitgegaan. De bouw van de woningen aan de
Willebrordstraat en Molenstraat. Ze gaan 3 dec. starten met het kappen van bomen gericht
op de bouw.

6. Werkgroep Communicatie (Joyce)
-

Joyce heeft voor- en nadelen op een rij gezet.

-

Nieuwsbrief maken in december: mensen fijne feestdagen wensen, oproep vacature, BOG
Buurtbudgetten en projecten waar we nu mee bezig zijn. Iedereen levert 3 zinnen over relevante
actuele projecten aan bij Joyce. Nieuwsbrief = actueel nieuws. Afsluiten met we willen alle
bewoners bedanken voor uw begrip rondom de overlast in het dorp.

7. Werkgroep Verrijk je Wijk (Jan)
•

Nabespreking besluit criteria (zie bijlage). Volgende jaar opnieuw met elkaar bekijken hoe we
de subsidie verdelen. Het bestuur wil meerdere keren per jaar (dan nu het geval is) inzicht in
wie er aanvraagt en wie er afgewezen wordt.

8. Werkgroep Bewoners Overleg Groep / Veiligheid (John/Corné)
•

Laatste verslag van het overleg staat op de website

•

Beukendreef is BOG overstijgend. Werkgroep Beukendreef komt voortaan apart op de
agenda (zie rondvraag).

9. Werkgroep Zorg en Welzijn (Hanny)
•

Hanny en Tineke hebben bij zorgstichting ’t Heem gesproken met mevrouw Voeten. Zij heeft
met de Dorpsraad de zorgvraagprognose (tot 2040) besproken. Hier kwam uit dat de vraag
naar zorg thuis onder 65-plussers in Berkel-Enschot aankomende jaren flink zal stijgen

•

Loket BE heeft een nieuwe, derde, vrijwilligster, waardoor LoketBE op sterkte is.

10. Werkgroep Evenementen (Joyce)
•

Evaluatie: thema avond, beter onderzoek doen op voorhand. In januari, hoe gaan we
research doen.

•

Nieuwjaarsreceptie: Harmonie heeft een concert gegeven in de nieuwe zalen van de Druiventros. Optie: De Druiventros. Mogelijk combineren met activiteit met kinderen? Ongeveer
100-150 bezoekers. Kinderkoor en Harmonie. Beoordeling zaal, huur, mogelijkheden. Of alternatief voor programma en dan wel in Koningsoord? De voorkeur van De Dorpsraad gaat
uit naar Koningsoord.

11. Actiepuntenlijst (Anton)

12. Rondvraag
Jos: Arbies, hij kan zijn plannen verder uitwerken. De Dorpsraad heeft hier op voorhand niets over
te zeggen, dit is ondernemerschap van Arbies. Belangrijk voor de DR is wel dat een plan wordt
voorgelegd aan omwonenden, ook gericht op geluidsoverlast en vergunningverlening. Arbies kan
contact opnemen met de wethouder van de gemeente Tilburg. Dorpsraad is vooralsnog neutraal.
John:
Beukendreef: rapport, hoe kunnen wij de levensduur van de bomen verlengen? Wij moeten op het
rapport reageren. Volgende week woensdag hebben we de volgende bijeenkomst met de gemeente
Tilburg om half 1, inhoudelijk bespreken op- en aanmerkingen. Het is nu nog een conceptrapport.
De op- en aanmerkingen worden verwerkt, dan definitief rapport en afspraken over hoe nu verder +
informatie naar de omwonenden. Vanaf nu is de Beukendreef een apart agendapunt.
13. Sluiting
Tineke sluit om 22.30 uur de vergadering

