NOTULEN WERKOVERLEG
7 februari 2019, 19.30 uur de Schalm

1.

Opening en Mededelingen
✓ Meerjarenplan programma Openbare Ruimte (MJP) met Janna Kuipers
(wijkregisseur gemeente): huidig nieuwe jarenplan loopt van 20192022. De Dorpsraad kan tot uiterlijk 17 februari 2019 punten indienen
gericht op het jaar 2023, wat moet er in het MJP worden
meegenomen?

2.

20.00 uur Financieel jaarverslag (Jan)
Het verslag wordt goedgekeurd.

3.

Mededelingen DB (Tineke)
✓ Binnengekomen stukken
Flyer van de Sociale Raad; deze organiseert op 5 april werktafels
burgerparticipatie
✓ Agenda activiteiten komende maanden
✓ Taakverdeling Willem/Joyce: hierover hebben Corné, Willem, Tineke,
Joyce apart overleg.
✓ Verzoek Hotel “De Druiventros” om in gesprek te gaan.Jos heeft met
hen contact gehad. Er volgt geen nader gesprek.
✓ Stand van zaken Platform 533: op de uitnodiging van het Platform aan
de raadsleden voor toelichtend gesprek en bezichtiging Koningsoord
zijn op 22 januari gekomen: 2 raadsleden van de VVD (Yvonne Heutmekers en Freek Reffeltrath), 1 van D66 (Jan van Esch, 1 van 50plus
(Frans Vriends), 1 CDA (Ton Gimbrère) en 1 van LST (Henk Denissen);
Op 4 februari heeft de gemeenteraad een informatievergadering gehouden. Aantal leden van de Dorpsraad is daarbij aanwezig geweest.
Vergadering is goed verlopen. Hele goede presentatie van voorzitter
van het Platform Ad van Bruggen. Er moet door de gezamenlijke partijen waaronder de Dorpsraad spoedig een programma van eisen voor
de multifunctionele zaal gemaakt worden.
✓ Nieuwe laptop? Onze 10 jaar oude DR laptop draait nog op Windows
7. Microsoft gaat per januari 2020 de ondersteuning van Windows 7

beëindigen. Wat te doen? Willem gaat dit uitzoeken in samenwerking
met Irene.
4.
-

Werkgroep Dorpshart (John)

In principe is het Dorpshart bepaald. John blijft dit volgen, maar het is niet meer mogelijk
om nog dingen te kunnen regelen, inbrengen. 20 feb. is er nog een bijeenkomst gericht
op de invulling van de tuin. Hoe omgaan met het groen rondom Koningsoord? Roland en
Henk zullen aanwezig zijn.
5.

Werkgroep Monitoring (Roland)

-

Het verslag volgt nog.

-

Het ministerie van ILT heeft ingestemd met het openhouden van De Kraan

-

Vorige week is er onderzoek geweest naar de spoorweg bij de Molenstraat. Brief die is
ingediend, moet worden ingediend bij een apart bureau van ProRail, maar de inspectie is
al komen kijken, dat loopt.
6.

Werkgroep Communicatie (Joyce)

-

Nieuwe foto’s maken van Sjef en Willem – actiepunt voor Joyce voor op de website.

-

Joyce heeft stappenplan gemaakt om meer in gesprek te gaan/in contact te komen met
de bewoners in Berkel-Enschot gericht op de Wijkagenda voor gemeente Tilburg. Hoe
bereiken, dit bespreken we in het volgend overleg.

-

Jaarverslag: doel is 1 flyer voor in De Schakel en voor de website uitgebreidere versie (6
pagina’s).

-

Ook in kwartaal 1 een nieuwsbericht. Naast het jaarverslag.
7.

Werkgroep Verrijk je Wijk (Sjef)
✓ Concept notitie commissie Dorpsraad/ Verrijk je Wijk (VjW) – iedereen
heeft notitie kunnen lezen. Vragen zijn besproken in vergadering en
allen positief bevonden.
✓ Reglement wordt opgesteld en bestaande werkwijze omgezet in
protocol met toevoeging van ‘in principe ’bij gesloten kleine groepen
✓ Indien mogelijk goedgekeurde evenementen op de website.
✓ Commissie maakt per kwartaal een overzicht met
binnengekomen/behandelde aanvragen met advies van
penningmeester, welke geaccepteerd en welke afgekeurd.
✓ Sjef heeft afgelopen week met Henk Granneman gesproken. Henk blijft
Sjef wegwijs maken.

8.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep / Veiligheid (John/Corné)
✓ Disclaimer, disclaimer staat op de website en ook de privacyverklaring
✓ Reglement BOG: gaat hier zelf mee aan de slag Factuur intocht Sinterklaas is geregeld.
✓ Mail m.b.t. parkeren st.Caeciliaschool. De Dorpsraad kan hier niets
aan veranderen. Er is sprake van een tijdelijke voorziening. Er is overleg geweest tussen schoolbestuur, indiener en wijkregisseur
✓ BOG bijeenkomst voorstel om naar de donderdag te verplaatsen.
Corné informeert Joyce wanneer dit definitief is i.v.m. agenda in De
Schakel.
✓ 1e Klankbordavond Enschotsebaan (John), rol van de voorzitter en secretaris liggen bij de gemeente Tilburg, dan coördinerende rol m.b.t.
emailverkeer ook bij de gemeente Tilburg. Gemeente is leading.
✓ Wil de Dorpsraad een gebruiksovereenkomst afsluiten met de gemeente Tilburg? DR besluit om geen gebruiksovereenkomst af te sluiten.

9.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Hanny)
✓ Projectplan en artistieke verantwoording van Stichting Straat. Wij
hebben deze documenten gelezen. Zij wensen een financiële
ondersteuning.. Ze kunnen hiervoor een verzoek indienen voor Verrijk
je Wijk.
✓ Evaluatie loket BE: per jaar 165 bezoeken geweest. De vrijwilligers zijn
nu heel enthousiast. Iedere donderdag open beschikbaar. Er komen
nog wel vragen van de Stadswinkel terug. Helaas moeten ze deze
mensen doorsturen. De Stadswinkel moet zichzelf ook goed
positioneren.
✓ Wens is een nieuwe telefoon voor Loket BE. Welke functionaliteiten
hebben de vrijwilligers van Loket BE nodig op de nieuwe telefoon?
✓ Platform Welzijn stand van zaken: Een subgroep van dit platform is
bezig om een soort van “koffiemoment” organiseren voor eenzame
ouderen, die thuis zijn en die geen formele zorgindicatie hebben.
Hanny zit in deze subgroep. Het gaat om kwetsbare ouderen, ie niet in
een grote groep kunnen functioneren i.v.m. teveel prikkels . Ze zoeken
een locatie. Ze willen half maart starten met een aantal vrijwilligers. Er
zijn 4 vrijwilligers die dit willen gaan organiseren. Een mooi initiatief!

10.

Werkgroep Evenementen (Hanny en Joyce)
✓ Datum Thema-avond, onderwerp? Goed research doen, Joyce heeft
een stappenplan georganiseerd. Met bewoners in gesprek. Input
gebruiken om in september een thema-avond te organiseren.
✓ Gedecoreerden dag, Harmonie is geregeld, De Schalm is geregeld, 27
april 2019, De Gilde is geregeld en verzoek aan Tineke om speech te
verzorgen.

11.

Actiepuntenlijst (Anton)

12.

Totale activiteitenoverzicht

13.

Rondvraag
✓ Agendapunten voor ambtelijk overleg
✓ Vergadering werkgroep monumenten op 26 februari over voortzetting
en werkwijze werkgroep

14.

Sluiting

