NOTULEN WERKOVERLEG
10-01-2019, 19.30 uur de Schalm
1. Opening.
Iedereen welkom, speciaal de nieuwe bestuursleden Sjef van den Aker (penningmeester)
en Willem van Laak.
Ook welkom aan de medewerkers van P2 die ons willen bijpraten over de situatie rond
de monitoringsgroep verkeer in Berkel – Enschot. Zij hebben een analyse gemaakt en
adviezen opgesteld.
2. Informatie van / overleg met P2.
Door de gemeente Tilburg is P2 gevraagd om de situatie rond de monitoringsgroep
verkeer in Berkel - Enschot te analyseren en een advies uit te brengen.
De analyse is opgesteld na gesprekken met wethouders, betrokken ambtenaren, leden
van de monitoringsgroep en leden van de Dorpsraad. De centrale vraag was: wat gaat er
niet goed en waarom. In de eerste plaats is duidelijk geworden dat er veel mis gaat, er
veel ruis is en er zijn niet of nauwelijks procesafspraken. Ook de rollen zijn erg
onduidelijk en niet helder.
In de bespreking met P2 kwamen we tot de conclusie dat een van de grootste
uitdagingen zal zijn om voldoende mensen te interesseren en te betrekken bij
participatieprojecten. Daar zien we met name een belangrijke rol weggelegd voor de
gemeente Tilburg, waar het gaat om het bieden van goede voorlichting met ruimte om te
kiezen uit verschillende opties.
P2 heeft aangeboden om ons hierbij te helpen, bijvoorbeeld bij het organiseren van een
bijeenkomst voor de bewoners, die kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden voor ons
dorp. Als voorbeelden voor een op te zetten participatiegroep zijn onder andere ,
“Verkeersstromen” en “Duurzaamheid” genoemd.
De Dorpsraad wil graag meewerken aan het gestalte geven aan de rol van “linking pin”.
Via een brief zal de Dorpsraad een en ander aan de wethouder en de betreffende
ambtenaren laten weten.
3. Mededelingen DB (Tineke).
a.
Binnengekomen stukken.
b.
Agenda activiteiten komende maanden, is aangepast.
c.
7 februari 2019: werkoverleg begint om 19.30 uur i.v.m. gesprek met
wijkregisseur Janna Kuiper over het Meerjarenprogramma (MJP).
d.
Op 7 februari 2019 is er een bijeenkomst de titel: “Kijk op ouderen” in Tilburg.
e.
Op 23 februari 2019 is er vergadering BOG en overleg “Veiligheid”. Willem zal
naar overleg Veiligheid gaan.
f.
Korting consumpties “De Schalm”? Sjef gaat dat samen met Jan uitzoeken.
g.
Gebruikersoverleg “De Schalm”. Tineke en Jos zullen daar naar toe gaan.
h.
Roland en Anton hebben zich aangemeld voor een onderzoek
“Burgerparticipatie” van de Rekenkamer van de gemeente Tilburg.

4. Werkgroep Dorpshart.
John zal het initiatief nemen om de groep bij elkaar te brengen.
5. Werkgroep Monitoring (Roland).
De aanleg van het laatste traject van de Koningsoordlaan start eind januari 2019. Op 21
januari 2019 zal een bewonersbrief worden verspreid.
Corné geeft aan bij de informatieavond over de herstructurering van de Enschotsebaan,
goed op te letten of verkeersoverlast kan worden voorkomen door te wachten tot de
aanleg van de Koningsoordlaan klaar is.
6. Werkgroep Communicatie (Joyce)
Jaarverslag: Hoe willen we het dit jaar aanpakken? Een uitgebreide versie zoals
voorgaande jaren of niet meer? Na overleg wordt besloten om een uitgebreide versie te
maken voor op onze website. Uit deze versie een verkorte weergave maken op 1
gevouwen A-4, met verwijzing naar de website en deze uitgave bij alle bewoners laten
bezorgen.
7. Werkgroep Verrijk je Wijk.
Tineke maakt een voorstel hoe we de werkgroep gestalte kunnen geven. Zal worden
besproken in de vergadering van 7 februari 2019. In een later stadium verder nadenken
over een reglement.
8. Werkgroep Bewoners Overleg Groep / Veiligheid (John/Corné)
Ook voor de BOG gaan we nadenken over een reglement. Onze wijkagent is in de
nieuwjaarsreceptie van de buurtpreventiemedewerkers in het zonnetje gezet voor zijn
jarenlange inzet.
9. Werkgroep Zorg en Welzijn (Hanny). Geen bijzonderheden.
10. Werkgroep Evenementen.
Hanny geeft een korte evaluatie van de “Nieuwjaarsbijeenkomst”. Er zijn een paar
verbeterpunten, die worden met betrokkenen besproken. Dit jaar willen we nadenken
over mogelijke vernieuwing van het programma en zal er een draaiboek gemaakt
worden.
11. Actiepuntenlijst (Anton). Diverse punten zijn afgehandeld.
12. Rondvraag.
Roland: Er is vergunning aangevraagd voor het kappen van 15 bomen. Dat is bij de
hockeyclub i.v.m. het verschuiven van velden.
Jos heeft vrijblijvend kennis gemaakt met een nieuwe netwerkorganisatie: KennisPlaats
Vesper, een kennisplaats voor ondernemers en ondernemende mensen met ambitie van
18-88.
Hanny: Stichting Straat wil graag in gesprek met de Dorpsraad. Afgesproken dat de
organisatie een mail stuurt met wat precies de bedoeling is en de vraag aan de
Dorpsraad.
John vraagt naar de voortgang eventuele wijziging statuten. Tineke en Anton zijn hier
mee bezig. Wordt vervolgd.

John denkt dat er voor de “Enschotsebaan” mogelijk een participatiegroep opgericht zou
kunnen worden omdat de weg wordt geherstructureerd, er is een bouwplan en een
industriegebied. Er wordt afgesproken om eerst de informatieavond af te wachten.
13. Sluiting: om 22.15 uur door Tineke.

