NOTULEN WERKOVERLEG
7 maart 2019, 20.00 uur de Schalm
Afwezig: Tineke, Joyce, Corné
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Opening en Mededelingen
"National Pen" balpen voor ons jubileum? Er wordt overwogen om dit als jubileumgeschenk te kunnen
uitdelen. Andere ideeën zijn welkom. We bestaan in mei 20 jaar. Wellicht is een jubileumgeschenk meer
van toepassing bij het 25 jarig bestaan. Ook een USB-stick wordt als idee naar voren gedragen. Wellicht
geschikter om in combinatie met de thema-avond te doen. Bij volgende vergadering zal dit nader
besproken worden.
Ontwikkelingen “Kloostertuin”: De uitvoering is anders dan de vergunning. Met gemeente en bewoners
wordt een puntenplan opgesteld een voorgelegd aan Roozen van Hoppe. Deze zal een tijdsplan maken
voor uitvoering.
Naar aanleiding van een ingekomen email is nader onderzoek gedaan naar meldingen van geluidsoverlast van de N65. Hieruit is gebleken dat er in 2017 klachten zijn geweest over de geluidsoverlast van de
N65. Alhoewel de N65 een verantwoordelijkheid is van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen we in gesprek met de gemeente gaan om een onderzoek uit te laten voeren naar geluidsoverlast.
DR heeft een brief gestuurd aan bestuur De Wever over woonvorm ouderen Koningsoord; het eerste gesprek met de dorpsraad vindt spoedig plaats.
De dorpsraden Udenhout en BE hebben een brief gestuurd naar de provinciale staten ivm de busverbindingen. Wordt vervolgd.
Platform 533; Binnenkort is er overleg met de raad van Advies van “De Schalm” en op 14-03-2019 wordt
het concept PVE (Programma Van Eisen) gepresenteerd.
Gesprek met raadslid Yvonne Heutmekers is in goede sfeer verlopen en we willen dit een vervolg geven
evenals met de andere twee raadsleden Henk Denissen en Jan Stoop.
Overdracht penningmeester is afgerond.

Werkgroep Dorpshart
In principe is het dorpshart getekend en gepland. Het hele plan is klaar. De werkgroep is afgewerkt.

Werkgroep Monitoring/werkgroep Ontsluiting
Monitoringsgroep/werkgroep ontsluiting blijft sluimerend bestaan tot de oplevering van de
Koningsoordlaan. In de loop van het jaar wordt een nieuwe monitoringswerkgroep opgericht met als doel
het monitoren van de verkeersontwikkelingen in en rond Berkel-Enschot. Taak en werkwijze moeten nog
nader worden vastgesteld in overleg met de gemeente.en P2.

Werkgroep Communicatie
Joyce heeft gevraagd de input van het jaarverslag zo spoedig mogelijk te sturen zodat het gemaakt kan
worden.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep / Veiligheid
De brief over de overlast van hondenpoep is behandeld en afgewerkt naar tevredenheid. Zie voor verdere
informatie verslag BOG. De BOG komt 28 maart weer bijeen.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Hanny)
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Platform Welzijn is bezig met de organisatie voor een wekelijkse koffieochtend voor eenzame en
kwetsbare ouderen. Een kleine groep van maximaal 12 personen. De ontwikkeling loopt voorspoedig.

Werkgroep Evenementen
De bijeenkomst gedecoreerden wordt gehouden op 27 april i.s.m. Concordia.en het Gilde St Joris en St
Sebastiaan voor de jaarlijkse vendelgroet.

Actiepuntenlijst (Anton)

•

Checklist energiebesparing ligt in de kast bij de bibliotheek en zijn gratis op te halen

•

De laptop van de dorpsraad is 10 jaar oud en Windows 7 wordt binnenkort niet meer ondersteund. Advies:
nieuwe aanschaffen.
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Rondvraag

•

Selectie monumenten Berkel-Enschot: een aantal monumenten in BE wordt bij de gemeente onder de
aandacht gebracht. De gemeente zal dit verder behandelen.

•

Enschotsebaan: 2x bij elkaar geweest, gemeente heeft plannen en 1 april zal er een bijeenkomst zijn om
e.e.a. te bespreken.

•

Eind maart wordt een bewonersavond georganiseerd over het woningbouwprogramma aan de
Enschotsebaan, omgeving Ceciliaschool.

•

Beukendreef: Er is een advies gegeven en de uitslag zal binnenkort worden gepubliceerd.

•

ABRI Bosscheweg: er is een verzoek van een bewoner uit de Mariahof om een ABRI te plaatsen aan de
Bosscheweg. Er is geen overdekte halte voor de buslijn naar Den Bosch of Oisterwijk. De BOG zal
contact met mevrouw opnemen en de gemeente benaderen.

•

7 april zal er een presentatie zijn van kleding en materialen die geschonken zijn door ondersteunende
organisaties voor Passend Voetbal. Dit is bij Jong Brabant om 10.00 uur.

10.

Sluiting

