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Notulen BOG 16 mei 2019

Nr.

Aanwezig:

Bekend bij secretariaat

Afwezig:

Bekend bij secretariaat

Gasten:

Bewoners Erasmuslaan, Coördinator buurtpreventie

Locatie:

Koningsoord

Datum

A= Actie - B = Besluit - M =Mededeling - R= Rondvraag

1.

2.
3. 16-05-19

A

4. 16-05-19

A

5. 16-05-19

M

Door

Opmerking

Bewoner Erasmuslaan geeft terugkoppeling over
bomen problematiek in de Erasmuslaan en geven
terugmelding over melding die is gedaan bij de
gemeente en het prettig gesprek wat heeft plaats
gevonden met de Gemeente Tilburg.
Positief: snoeien heeft plaats gevonden.
Negatief: klachten van wortelgroei in riolen,
plantsoenen e.d. heeft nog niet tot een oplossing
geleid aandacht hiervoor pas in 2023 .
Regelmatig verstoppingen in het riool welke voor
rekening komen van de bewoners.
Navraag bij Gemeente Tilburg hoe dit zit en zeker als
wortels van bomen op gemeentegrond oorzaak zijn
van de verstoppingen.
Hoe zit het met omgevingsadvies wat is toegezegd.
Advies van BOG; Rekeningen bij de gemeente indienen
en kijken wat de uitkomst hiervan is.
Coördinator buurtpreventie is toehoorder en geeft
terugkoppeling over buurtpreventie
Regelement BOG opstellen (taken – aftreedschema –
etc. – etc.).
Overlast hangjongeren meldingen op diverse plaatsen
en actie hierop is besproken met wijkagenten,
buurtpreventie en R-Newt.
Vanuit BOG gaan we gesprekken met o.a. R-Newt
plannen.
Nieuwe consumptie regeling wordt uitgelegd aan BOG
leden.
Consumptie gebruik niet meer op rekening, alleen
tegen contante betaling, niet meer op rekening. Kosten
declareren bij de Penningmeester.
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Nr.

Datum

A= Actie - B = Besluit - M =Mededeling - R= Rondvraag

6. 16-05-19

A

7. 16-05-19

A

8. 16-05-19

A

9. 16-05-19

M

10. 16-05-19

A

11. 16-05-19

A

12. 16-05-19

A

13. 16-05-19

A

14. 16-05-19

A

15. 16-05-19

A

16. 16-05-19

A

17. 16-05-19

R

18. 23-01-19

19. 23-01-19

A

Door

Opmerking

Voor buurtpreventie gaan we kijken naar een
oplossing.
Stand van zaken m.b.t. buurtbudget, verantwoording
en informatie van lopende projecten.
Voorafgaande aan vergadering volgt een overzicht
welke aan de BOG leden kan worden verzonden, geen
overige e-mail correspondentie.
Lopende lijst met Janna doornemen.
Buurtbudget knop en Wijk aan zet op de site werkt nog
steeds niet. Nakijken bij site beheerder waarom dit niet
werkt.
Advertentie tekst Buurtbudget dient in de Schakel te
worden geplaatst.
Tafeltennistafel vanuit Hockey heeft elders een locatie
gevonden in BE.
Mail schommel St. Jozefstraat op laten pakken door
buurtbudget
Wat zijn de mogelijkheden tot herbestrating
Raadhuisstraat / St. Willibrordusstraat, dit wegdek
wordt als slecht tot zeer slecht ervaren.
Dit is onder de aandacht van de Dorpsraad en al met
gemeente besproken.
Via de BuitenBeter app meld ik vaak afval dumpen op
de Durendaelweg bij de glas en kleding container.
Snoeiafval en bouwafval.
Hoe kan dit worden ondervangen, camerabewaking
opruimen na ledigen bakken, verplaatsen naar locatie
met meer toezicht, BOA’s, etc
Basisscholen informeren over het bestaan van een
veilig honk zeker nu de groepen 8 uitstromen.
Prullenbak bij de JOB is verdwenen, komt deze nog
terug?
Zwaantje is een 30 kilometer zone, dit is niet afdoende
aangegeven en hierdoor wordt een te hoge snelheid
gereden.
Handhaven op overtredingen en betere aanduiding.
Wat is er gebeurd met de oude speeltuintoestellen van
de oude St. Caecillia school deze zouden volgens
eerdere gegevens terugkomen, deze zijn nu verdwenen
• Wat is de overeenkomst tussen buurtbudget
en Verrijk je Wijk aan vergadering is
aangegeven wat het verschil is.
Op de site van de gemeente Tilburg wordt melding
gemaakt over het strooiprotocol binnen de gemeente.
DORPSRAAD
Hoe zit het met de straten rondom scholen waarbij ook
nog een gebied van de projectontwikkelaar is.
Actie m.b.t. Jeugd in het Koningsoord complex en
verantwoording van de beheerder
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Nr.

Datum

A= Actie - B = Besluit - M =Mededeling - R= Rondvraag

Door

Opmerking

Besluitenlijst

05-09-18

B

05-09-18

B

13-06-18

B

13-06-18

B

13-06-18

B

B
B

Buurbudget team handelt correspondentie aangaande
buurtbudget correspondentie af en zet BOG in cc.
Meldingen openbare orde melden via de media die de
gemeente Tilburg ter beschikking stelt. (Meldpunt –
ALLEN
Buitenbeter app – 14013. Als BOG bewoners hierop
wijzen.
Rondsturen bewonersbrieven vanuit Gemeente Tilburg
rondsturen aan BOG leden
Vervanging van JOP verlichting wordt niet
doorgevoerd. In wintermaanden wordt er te weinig
gebruik van gemaakt. Straat verlichting volstaat.
Platform 533 denkt verder na over ontwikkeling
Dorpshart, indien terugkoppeling hierover komt dan
delen in BOG.
Contactpersoon bouwproject Enschotsebaan Zuid
vanuit BOG Harry & Willem, Projectgroep komt 2x per
jaar bij elkaar. Project duurt nog een aantal jaren.
Jaarlijks wandelroutes lopen om te kijken naar de
status.

Volgende bijeenkomsten: 04-07-19, 12-09-19, 07-11-19, 16-01-20 (Oude Keuken)
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