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Nr.

Aanwezig:

Leon Silvertand, Wim Boogaerdt, Harrie van Roemburg,
Wil Vermeer
Wijkregisseur: Janna Kuiper
Dorpsraad:
Corné Berkelmans, John Menges, Hanny Robben, Willem van Laak

Afwezig:

Robert van Rooij, Pieter Adriaanssen

Gasten:

H. Denissen (Raadslid Lijst Smolders), Dhr. van Wordragen

Locatie:

Koningsoord

Datum

BOG:

A= Actie - B = Besluit - M =Mededeling - R= Rondvraag
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H. Denissen geeft uitleg waarom hij aanwezig is bij de
BOG, o.a. nieuwe omgevingswet, heeft dorpen in zijn
pakket.
Dhr. van Wordragen schuift regelmatig bij de BOG is
buurman van oude bibliotheek benieuwd wat daar
gebeurt en hangjongeren
Gesprek met R-Newt heeft plaats gevonden.
O.a. aantal inzeturen is besproken, dit vergt aandacht
dit wordt besproken in Dorpsraad en Wethouder
Bestrating Raadhuisstraat bij Blauwe ader traject
Dumpafval, glasafval besproken met wijkregisseur
Gemeente Tilburg, blijft een lastig verhaal.
Minpunt blijft dat in milieustraat Hoolstraat niet alles
kan worden ingeleverd.
Dumpafval binnen Dorpsraad bespreken, om tot
oplossing te komen. Meldingen blijven maken bij
overlast, dit wordt opgeruimd.
Mogelijke ideeën:
• Wellicht moet frequentie van ophalen
omhoog.
• Mogelijkheden meldingsfrequentie op
containers aanbrengen
30 kilometer traject in het dorp, en bushaltes en
fietspaden met slinger, hierbij ook denken aan
winterperiode met sneeuw.

DORPSRAAD

DORPSRAAD

DORPSRAAD

Corné Berkelmans

Nr.

Datum

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

7.
8.

A
A

9.

A

10.

A

11.

M

12.

A

13.

M

14.

R

15.

A

16.

A

Wat zijn de mogelijkheden om deskundig advies in te
winnen.
Wijk aan zet knop van de dorpsraad afhalen
BOG regelement aanpassen, na input vergadering
Herverdeling taken van Hanny, die per 01-01-20 de
Dorpsraad gaat verlaten.
Veilig Honk (vervanging), hier is tijdens vergadering
een voorstel voor gekomen.
Nieuwe bewoner, wie kan/wil deze taak op zich gaan
nemen. Hanny benadert kandidaat.
Nieuwe bewegwijzeringsborden voor belangrijke
voorzieningen in het dorpsraad. Mee te wat wel, wat
niet hier verder over nadenken/inventariseren,
opstellen lijstje, welke aan wijkregisseur wordt
overlegt. Niet commercieel, kandidaten aanmelden bij
Corné (eventueel Pieter, Robert)
Bomen (overlast / riool), standpunt verduidelijking
gemeente is geen BOG taak.
Meldingen altijd via meldpunt
Stukje buurtbudget in de Nieuwe Schakel blijft uit, Vz.
Heeft stuk gestuurd naar communicatie Dorpsraad
verzoek om dit op te lossen met Buurtbudget. Dit heeft
nog niet plaats gevonden. Dit behoeft verdere actie.
Publicatie in september
Buurtbudget lopende zaken besproken, duidelijk
overzicht ontvangen.
• JOB B-E is besproken bij de Jongerentafel, RNewt pakt dit op, ook Diamant is op de hoogte.
• Straat benamingen nieuwe Dorpshart
ontbreken nog (Henk stelt dit aan de orde
binnen de Gemeente Raad)
Wat is de status van de oude Schalm (wordt
uitbereiding school) , Bibliotheek (nog onbekend), en
Hang Jongeren. Deze panden staan al twee jaar leeg,
men is bezig met niet reguliere sloop v.d. panden.
Er worden noodlokalen geplaatst en bestrating
aangepast.
Meer informatie levert Wijkregisseur aan bij de heer
Wordragen.
Aansluiting Willibrordusstraat (fietspad) en
Koningsoord, staat op tekening projectontwikkelaar
wat is de status
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Wat is er gebeurd met de oude speeltuintoestellen van
de oude St. Caecilia school deze zouden volgens
JANNA
eerdere gegevens terugkomen, deze zijn nu verdwenen
Besluitenlijst
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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: 12-09-19, 07-11-19, 16-01-20 (Oude Keuken)
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