NOTULEN WERKOVERLEG
20-12-2018, 20.00 uur de Schalm
Iedereen aanwezig
1.

Opening en Mededelingen
Binnengekomen stukken: grootschalige huisvesting arbeidsmigranten. Het
dagelijks bestuur gaat dit onderwerp meenemen in het overleg met de
wethouder.
Agenda activiteiten komende maanden besproken.
P2/monitoringswerkgroep. P2 wordt uitgenodigd voor de vergadering van 10
januari 2019.

2.

Mededelingen DB (Tineke)
•

Evt. aanpassen statuten? Anton heeft een word-document gestuurd. Vraag
of alle leden de statuten willen doornemen. Anton en Tineke gaan zich
over enkele punten buigen en dit onderwerp komt dan terug in het
Dorpsraadoverleg.

•

Platform 533: verslag volgt. Kernwerkgroep is bijeen geweest.

•

Kandidaat bestuurslid is geaccordeerd.

•

Subsidie passend voetbal: is binnen.

•

Project Enschotse baan: wie kan contactpersoon worden bij het nieuwbouwproject Enschotsebaan (bericht van Marc). Jos Verhoeven en Roland
van Zuilen zullen aanwezig zijn.

•

Nadenken speerpunten DB voor volgend jaar. Dit sluit beter aan bij de
agenda wijkagenda. Dit komt later terug bij communicatie.

3.

Werkgroep Dorpshart (John)

4.

Werkgroep Monitoring (Roland)

Emails over het uit de hand lopen van het bouwverkeer voor De Nieuwe Warande. Er
gaat teveel bouwverkeer door het dorp. Email aan Claudia de Zwart gestuurd (waar
blijft de slagboom?). Vandaag gebeld door Sander Pasmans voor advies. Wat is de
visie van de Dorpsraad? De weg moet afgesloten worden met betonblokken, zodat
de auto’s van bewoners er wel doorheen kunnen maar het zware vrachtverkeer niet.
Roland levert een stuk tekst aan dat Joyce op de website

Werkgroep Communicatie
Wijkagenda; we hebben op 29 november aan Marc aangegeven daar eerst met alle
leden over te willen hebben. Vraag aan Joyce: óf en hoe bewoners betrokken kunnen
worden bij de invulling van de wijkagenda (zie bijlagen). Joyce maakt een voorstel.
5.

Werkgroep Verrijk je Wijk

Er zijn geen nieuwe aanvragen binnen gekomen.
6.

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

7.

8.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Hanny)
•

Erfgoed. Hanny heeft 2 namen doorgekregen. Jos heeft ook 2 namen
gemeld in de vergadering vandaag. Hij wenst graag informatie over hoe en
wat. De dorpsraad bemiddelt, maar de overige informatie komt van de
gemeente Tilburg.

•

Stichtingstraat: besproken. Hanny koppelt terug dat we dit besproken
hebben en dat er een voorstel ingediend kan worden bij Verrijk je Wijk.

Werkgroep Evenementen
•

9.

Invalswegkunst te Berkel-Enschot. Proces besproken, hoe zijn de ideeën
tot stand gekomen. Hoe is het proces tot nu toe verlopen? Email gestuurd
naar de BOG. Wil de Dorpsraad de rol van bemiddeling op zich nemen?
De Dorpsraad wil het initiatief ondersteunen, wanneer dit initiatief door
anderen wordt genomen.

Nieuwjaarsreceptie: samenwerking Dorpsraad met de harmonie. Hanny
overlegt over de kerstbomen met Eugene. Consumptiebonnen aantallen
besproken. Kapstok op andere locatie. Corné maakt foto’s.

Actiepuntenlijst

Graag eigen punten nakijken en doorgeven aan Anton wat nog niet is afgehandeld
zodat we tijdens het werkoverleg niet alles hoeven door te nemen.
10.

11.

Rondvraag
•

Compliment voor de kerstboom bij de Rabobank met dank aan degenen,
die de lichtjes erin hebben gehangen. Ziet er weer gezellig uit.

•

Gedecoreerden, de harmonie heeft de voorkeur voor zaterdag 27 april.

•

Beukendreef: onderzoeksfase afgerond en advies doorgestuurd naar de
politieke partijen. Er zijn een aantal varianten.

•

Bewonersbudget: brief hebben we ontvangen. Bewonersbudget is
aangevraagd.

Sluiting

