AGENDA WERKOVERLEG
26-9-2019, 20.00 uur de Schalm

1.

Opening en Mededelingen

-

Binnengekomen stukken

•

Initiatief Kern met pit. Heb jij een idee voor je buurt? Tijd voor actie! Meer info zie
www.kernmetpit.nl

•

Busvervoer, lijn 9 door Berkel-Enschot. Tineke en Anton gaan navragen wanneer de nieuwe
concessie is. Ook vragen zij nog een gesprek aan met Marc van Akkeren, gemeente Tilburg.

•

Planning voor het nieuwe jaar met agenda is opgesteld door Irene.

-

Agenda activiteiten komende maanden besproken en aangevuld.

2.

Mededelingen DB (Tineke)

- Platform welzijn verslag
Intentieverklaring is aangepast en is ondertekend door Tineke en Hanny
- Binnengekomen reactie op advertentie nieuwe bestuursleden, er zijn drie personen die zich bij
de voorzitter hebben aangemeld als geïnteresseerde kandidaten voor de bestuursfuncties. We
nodigen de geïnteresseerden uit voor een persoonlijk gesprek en daarnaast bij het volgende
dorpsraadoverleg, zodat ze een beter beeld krijgen.
- Gesprek Contour de Twern van 4 september Sjef, Tineke en Hanny zijn bij de kennismaking
aanwezig geweest.
- Wat is onze mening over het verwerken van een plank met inscriptie van de oude bank bij de
Oude Schalm in de nieuwe bank bij de boom 800/850 jaar B-E? Vraag: gaat dit om dezelfde
gravering? Hoe zag deze inscriptie eruit? Tineke vraagt na bij Roland en bij Marc. Roland heeft teruggekoppeld aan Marc dat de inscriptie niet in de bank geplaatst hoeft te worden.
-

Wat vinden wij van de locatie van het carillon op de rotonde bij het winkelcentrum - i.v.m
aanwezige woningen en de kans op geluidsoverlast? Het is een beslissing van het
winkelcentrum, waarbij de Dorpsraad adviseert om de toekomstige bewoners te informeren.
John doet onderzoek naar de voorgeschiedenis, daarna zal bepaald worden naar wie deze
vraag wordt doorgestuurd.

-

De vergadering van VitaalUBE is op 20 sept. geweest, alle aanvragen voor subsidies zijn afgehandeld. VitaalUBE is aan het kijken of ze in de toekomst hun protocol moeten aanpassen. Dit
omdat de hoogte van de aangevraagde subsidies door de organisaties en personen die hier gebruik van maken hoger is dan de subsidieverlening van de gemeente aan VitaalUBE.

3.
-

Werkgroep Monitoring (Roland)
Verkeersbesluit De Kraan en de verkeersbeperkende maatregelen. Donderdag 13 september is
er een gesprek geweest met een afvaardiging van een aantal bezwaarmakers, de Dorpsraad en
Wethouder Dols. Wethouder Dols heeft goed geluisterd. Hij heeft het proces verder toegelicht.
Vanwege de ingediende bezwaren, die nu bij de bezwaarschriftencommissie in behandeling zijn,

gaat hij niet in op de inhoud. Na het advies van de bezwaarschriftencommissie komt het besluit
van het College.
4.

Werkgroep Communicatie (Joyce)

-

Actief met het artikel schrijven, de oud-voorzitters hebben veel input geven voor 20 jaar
Dorpsraad Berkel-Enschot. Doel plaatsing in november 2019.

-

Inzicht voor de buttons. Ja we hebben hier een actie op te doen, doodlopende spoor via website
naar Wijk aan Zet moet worden aangepast. Anton gaat nadenken over kloppende teksten.

-

Gesprek met Hans Westerbeek is ingepland gekoppeld aan het topic buurtparticipatie
(wijkagenda). Idee om de voorzitters van de buurtverenigingen te betrekken.

5.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)

-

Bericht van de gemeente dat door aanwezigheid van Tineke en Sjef op 9 september 2019 de
Dorpsraad heeft voldaan aan de verantwoording voor het bedrag, dat wij hebben uitgegeven
voor het initiatief Passend voetbal.

-

Sociale veerkracht in Tilburg, zijn er mogelijkheden voor subsidie voor initiatieven bijv. Koffietijd?
Vraag om Nicolette van Poppel (gemeente Tilburg) uit te nodigen bij een overleg van de
Dorpsraad. Ook de ideeën voor de jeugd kunnen dan meegenomen worden.

6.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep / Veiligheid (John/Corné)

-

Vervolg BOG n.a.v. de evaluaties in de BOG en de Dorpsraad .Dit onderwerp komt terug op de
agenda van de BOG van 7 november a.s.

-

Overleg veiligheid 7 november (Wijkagenten / Jeugd / Buurtpreventie).
Jeugd

-

Eerste ideeën jeugd. Corné heeft gepresenteerd welke initiatieven zijn uitgezet. RNewt heeft
ook zelf middelen om activiteiten te organiseren. Irene heeft aangegeven dat RNewt op woensdagavond in het gebouw van De Scouting van 18-21 uur een bijeenkomst voor de jeugd organiseert. Corné gaat navraag doen, tot dusver is de Dorpsraad hier nu niet van op de hoogte.

-

De buurtpreventie is voornemens om half/eind november een voorlichtingsavond te organiseren
met als onderwerp Vuurwerk preventie. Tineke en Roland zullen contact opnemen met Henk
Denissen.

7.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Hanny)

- Evaluatie nieuwe bewoners bezoeken. Doel is om nieuwe bewoners een brief + jaarverslag en
wandelroute etc. in de brievenbus te doen. Hanny gaat aftreden, gaat dit initiatief doorgezet
worden? Slechts 5 positieve reacties in 8 jaar tijd. Kunnen we dit op een andere manier inrichten?
Idee: 4 x per jaar een schakeltje plaatsen. Bent u nieuwe bewoner? Wenst u meer informatie?
Idee: vergaderingen 2 x per jaar openbaar, zodat nieuwe bewoners mee kunnen luisteren?
Conclusie: we zetten het idee niet door in de oude vorm.
8.

Vrijwilligers bijeenkomst: ideeën om het breder uit te werken, welke mogelijkheden zijn er?
Werkgroep Evenementen (Joyce/Hanny)

- Nieuwjaarsreceptie/harmonie Concordia; ideeën om het breder uit te werken, welke
mogelijkheden zijn er?
9.

Kerst attentie: hoe gaan we dat doen?
Commissie duurzaamheid (Anton/John)

- Notitie Anton Milieustraat, goede notitie – hoofditem is om de Hoolstraat uit te breiden. Anton
heeft gevraagd aan Marc van Akkeren om in kaart te brengen hoeveel mensen uit Berkel-Enschot
( met bepaalde postcodes ) hun spullen hebben ingeleverd in de Albionstraat. Deze personen reizen
namelijk 21km op en neer, dat is gezien duurzaamheid/milieu ongewenst.
-

Uitnodigen Diamant (onderhoud groen) NIET voor 19 december, verschuiven naar 2020.

10.
Actiepuntenlijst (Anton): voortaan 1x per kwartaal doorlopen en aanpassen.
Verzoek of iedereen continue wil doorgeven welke punten van de actiepuntenlijst af kunnen.
11.
-

12.

Rondvraag
Hanny heeft i.o.m Tineke een vooraanmelding voor subsidie bij ZonMW gedaan. Dit om daarna
subsidie te kunnen krijgen voor Koffietijd, dan wel een variant daarop. Alleen initiatieven voor
eenzame ouderen die een vooraanmelding hebben gedaan, kunnen bij ZonMw een aanvraag
voor subsidie indienen. De tijd is erg krap. We mogen in ieder geval meedoen om een aanvraag
in te dienen. Stichting SWO, Contour de Twern, de Dorpsraad en de Wever vanuit het Platform
Welzijn, zijn nu met de aanvraag aan de slag en de rol die ieder dan oppakt. Er is net groen licht
van de SWO om hoofdaanvrager te willen worden. Hanny en Tineke en De Wever gaan
meewerken. We wachten nog op goedkeuring voor de benodigde inzet van Contour de Twern
Daarna kunnen we door met de definitieve aanvraag die voor 8 oktober binnen moet zijn.
Sluiting

