AGENDA WERKOVERLEG
4-4-2019, 19.45 uur de Schalm
19.45 – 20.15 uur: Sander Neijnens, letterontwerper en Ivo van Leeuwen, illustrator hebben
hun project www.tilburgsans.nl toegelicht en besproken welke onderwerpen symbool zouden
kunnen staan voor het erfgoed en karakter van Berkel-Enschot.
1.

2.

Opening en Mededelingen.
-

Binnengekomen stukken
Jos is aangesproken door Thijs Dingenouts, namens het namens 20 jaar
bestaan van de Enschotse Akkers, die naar het secretariaat van de
Dorpsraad is gestuurd . Op de mail is nog geen reactie teruggekomen. Jos
gaat navraag doen, naar welk emailadres de brief is gestuurd.

-

Agenda activiteiten komende maanden (zie bijlage)

Mededelingen DB (Tineke)
-

18 maart zijn Hanny, Corné en Tineke aanwezig geweest bij het Wijk- en
dorpsradenoverleg. Wederom werd daar de vraag gesteld over de
doelstelling van Wijk aan Zet. Twee wijkraden hebben presentaties
gegeven; 1 vanuit Zuiderkwartier en 1 vanuit de Blaak.

-

26 maart Anton, Tineke en Jos hebben gesprek gehad met de gemeente
Tilburg, wethouders Erik de Ridder en Oscar Dusschoten, gericht op te
weinig woningen voor 55+-ers in B-E en starters. Er is door de wethouders
nadrukkelijk gevraagd of we willen meedenken over creatieve ideeën
m.b.t. woningbouw

-

Platform 533: Op 14 maart is in de Raad van Advies van de Schalm het
concept programma van eisen gepresenteerd voor de grote zaal. Alle
deelnemers van Platform 533 hebben tijd gekregen om hierop te reageren.
Tineke heeft input gehad van Anton en van Joyce en die doorgestuurd.
De kernwerkgroep van het platform bespreekt de laatste versie op 5 april
i.s.m. Roozen Van Hoppe definitieve PvE

-

2 april hebben Tineke en Anton samen met de Dorpsraad Udenhout
gesproken met de twee gemeenteraadsleden van de SP en hun lid van
provinciale staten over het busvervoer naar de dorpen, Dit naar aanleiding
van de gezamenlijke brief die is verstuurd naar alle leden van Provinciale
Staten. Over eventuele vervolgacties gaan we wij nog verder praten met
de Dorpsraad Udenhout. Dit om samen te kijken, welk plan we kunnen
maken om tot een verbeterde busverbinding te komen van lijn 9. Anton
heeft de SP ook voorzien van de bestaande stukken gericht op een
station.

-

3.

4.

Verslag ontvangen van Corné Berkelmans, gericht op de Enschotsebaan.
Er zijn twee projecten bij de Enschotsebaan . De herinrichting van de weg
en de nieuwbouw. Leden van de Dorpsraad zijn bij de informatie
bijeenkomsten hierover geweest en nemen deel aan de beide
klankbordgroepen voor deze projecten. De huidige bewoners hebben zelf
een buurtplatform opgericht Bloemenvallei genaamd; om zo te kunnen
schakelen met de gemeente en projectontwikkelaar. De Dorpsraad wordt
door de Bloemenvallei op de hoogte gehouden. Belangrijk om goede
afstemming met elkaar te houden.

Werkgroep Monitoring (Roland)
-

Nieuw lid monitoringsgroep: Floris de Brouwer heeft zich aangemeld.

-

Mededelingen monitoring (zie bijlagen).

Werkgroep Communicatie (Joyce)

Plan van Joyce:” klankbord bewoners gericht op Wijkagenda” Het is een plan waarin
staat hoe we stapsgewijs bewoners kunnen benaderen om zo onderzoek te kunnen
doen naar wat leeft bij de inwoners van Berkel-Enschot. Tevens is er een notitie van
Tineke met achtergrondinformatie en enkele vragen over dit plan, waaronder de
mogelijke rol van organisatie P2. Afgesproken wordt dat Roland, die contact heeft
met gemeente en P2 vanwege de monitoringswerkgroep, dit plan naar P2
communiceert. Roland vraagt tevens bij gemeente naar het uitblijven van reactie op
onze brief over ondersteuning door P2. Onderwerp komt daarna terug in volgend
werkoverleg.
-

-

5.

Werkgroep Verrijk je Wijk (Sjef)
-

6.

Jan van Rijswijk is aanwezig geweest (20.30uur ) om toelichting te geven.

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

7.

Het was niet voldoende duidelijk, wie welke notitie geschreven heeft.
Daarom afspraak gemaakt wanneer iemand een stuk schrijft, zet diegene
hier zijn naam en datum onder.
Jaarverslag 2018 staat al op de website. Er komt dit jaar nog een
ingekorte papieren versie, zodat overgang naar alleen digitaal niet abrupt
is voor de bewoners van Berkel-Enschot.

BOG vergadering pas na werkoverleg, derhalve geen input.
Concept reglement BOG is aangeleverd aan voorzitter DR & voorzitter
BOG en DR leden die zitting hebben in BOG.
Komt na het commentaar een nieuwe versie en komt t.z.t. in bestuur voor
vaststelling.
BOG heeft een bedankavond gehad voor de inzet van alle vrijwilligers.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Hanny)

-

8.

9.

Koffietijd:initiatief voor eenzame en kwetsbare ouderen in een
kleinschalige vorm om elkaar te ontmoeten met een kop koffie of thee.
Locatie TC de Rauwbraken Start medio Augustus.

Werkgroep Evenementen (Joyce)
-

De voorbereiding voor de ochtend voor de gedecoreerden loopt.
Muziekvereniging Concordia en de Gildes zijn op de hoogte. De
gedecoreerde zijn uitgenodigd en verschillende Dorpsraadleden zijn
aanwezig.

-

Reglement Hemels,
Hier worden vraagtekens bij gezet. Hanny en Sjef nemen daarom dit
reglement mee in hun bespreking met de manager van Hemels.

Actiepuntenlijst (Anton)

Werkgroep matrix nog aanpassen t.b.v. Willem
10.
Rondvraag
7 april is de presentatie van Passend Voetbal. Hanny vraagt wie erbij kan zijn.
11.

Sluiting

