AGENDA WERKOVERLEG
24-10-2019, 20.00 uur de Schalm

1.

Opening en binnengekomen stukken.
Korte kennismaking met kandidaat dorpsraadslid voor de portefeuille Zorg en Welzijn die
deze avond komt luisteren. Alle leden van De Dorpsraad hebben zich voorgesteld.
Binnengekomen stukken:
Is er in de komende maanden een activiteit waarbij TilburgsAns kan aansluiten en een
originele kijk kan geven op de rol van erfgoed en (beeld)taal in een sociale context en op de
door haar gemaakte pictogrammen van Berkel-Enschot? We kunnen kijken om dit in te
passen in een thema-avond. Hiervoor is nu nog geen concrete datum te noemen, aangezien
we nog een bewonersonderzoek vooraf willen gaan doen. Aankomende maanden is er geen
activiteit. We verwijzen deze mensen door naar de bibliotheek.
Agenda activiteiten komende maanden: aanvullingen in het overzicht genoteerd.

2.

Mededelingen DB (Tineke)
Viering 75 jaar vrijheid, herdenking op 27-10-2019 om 19.00 uur in St. Caeciliakerk en om
20.30 uur ceremonie bij “De Oude Toren”. Sjef, Hanny, Jos, Irene en Anton zijn namens de
Dorpsraad bij de herdenkingsbijeenkomst aanwezig. Jos en Irene leggen de krans.
Busvervoer lijn 9; de huidige concessie loopt af 2024; dit heeft omgevingsmanager van
gemeente Tilburg Marc van Akkeren laten weten; Udenhout Dorpsraad heeft in beperkt
aantal wijken een kleine enquête uitgezet; die wordt waarschijnlijk naar heel Udenhout
verbreed. Dorpsraad Berkel-Enschot houdt contact, vervolg actie van ons. Anton en Tineke
gaan hierover in gesprek, punt van aandacht.
Verzoek van omgevingsmanager Marc van Akkeren om aanwezig te zijn bij een gesprek
over evenementen in het Wilhelminaplantsoen. Jos en Anton zullen deelnemen aan het
overleg. We wachten op de uitnodiging.
Bij de hoorzitting bezwaarschriften over verkeersbesluiten de Kraan en Raadhuisstraat zijn
vijf leden van de Dorpsraad aanwezig geweest. Maandag heeft Tineke terugkoppeling
gegeven aan projectleider Jochem van Engelen.

3.

Werkgroep Monitoring (Roland)
Plaat ligt op de fietstunnel
Monitoring gaat weer spelen als het bouwverkeer van fase I (januari) start.

4.

Werkgroep Communicatie (Joyce)

Buttons website:
Button Wijk aan Zet kan weg. Joyce haalt deze button weg.
Voorstel met aanpassing teksten te wachten tot vergadering van 7 november en bij Verrijk je Wijk
Tineke overlegt met Anton. Zij komen met een definitief. voorstel naar Joyce voor de website.
5.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)

6.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep (John/Corné)

Eerst volgende vergadering is 7 november 2019
7.

Veiligheid en Jeugd (Willem/Corné)

Buurtpreventie heeft een email binnengekregen van RNewt om een cursus te volgen om de jeugd
aan te spreken.
Discussie gericht op de 30 km zone in de Kerkstraat. Tineke geeft dit signaal mee in haar gesprek
met de gemeente Marc van Akkeren. Willem verwijst de mensen die hier bezwaar hebben naar het
14 013 nummer. De basisschool Rennevoirt ligt aan de Eikenboschweg, deze is ook 30 km zone en
heeft tevens een fietszone. De Kerkstraat heeft een “suggestie fietsstrook”. Dat is dus geen officiële
fietsstrook, daar mag je dus wel stilstaan en op parkeren! In de Eikenboschweg en het Zwaantje
NIET.
Corné stuurt het verslag van het buurtpreventieteam ter informatie naar iedereen toe.
8.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Hanny)

Koffietijd: heel veel belangstelling, we zitten vol. We gaan kijken of het mogelijk is om vanaf januari
2020 een 2e groep te starten. Er zijn voldoende vrijwilligers, die blijven maar komen. We moeten wel
gaan kijken naar het budget, dat is wel iets dat er gaat spelen.
Aanvraag voor subsidie Koffietijd (uitbreiden/verbreden) bij ZonMW ingediend door Stichting Welzijn
Ouderen (SWO), Contour deTwern, de Wever en Dorpsraad.. Om door te kunnen gaan moeten we
een structurele financiële oplossing vinden. Tineke en Hanny willen hierover ook gaan praten met
gemeente Tilburg
9.

Werkgroep Jeugd (Corné/Willem)

Reactie R-Newt ontvangen op ontwikkelingen in het dorp. Binnen 1 maand volgt een overleg met
“jeugdcie” van het SOK m.b.t. leeftijdscategorie 12-17 jaar
Doel waar lopen zij tegenaan bij de doelgroep van 12-17 jaar. Sinds de Time Out dicht is gegaan
zijn de uitdagingen ontstaan. De Dorpsraad zal contact leggen met de betreffende
portefeuillehouder jeugd en contractmanager van RNewt bij de gemeente.
10.

Werkgroep Evenementen (Joyce)

Reflectie op vrijwilligersbijeenkomst: uitnodiging staat klaar voor een vrijwilligersbijeenkomst op 14
december a.s. Joyce maakt de versie definitief en Irene zal deze naar de genodigden versturen.
Reflectie op nieuwjaarsreceptie: iedereen akkoord met de opzet.
Bijeenkomsten met inwoners, zie bijlage gespreksverslag 15-10-2019. Tineke en Joyce zijn bij Hans

Peter geweest. We kunnen gaan starten met de uitvoering. Anton gaat aan de slag om een
totaaloverzicht te maken met alle “bondjes”/stakeholders/verenigingen.
1.

Commissie duurzaamheid (Anton/John)

De Dorpsraad heeft een notitie opgesteld met argumenten om de Milieustraat aan de Hoolstraat in
Berkel-Enschot uit te breiden. Dat wil zeggen dat we vinden dat alle soorten afval daar gebracht
kunnen worden. Nu worden er namelijk vanuit Berkel-Enschot en Udenhout 10.000 ritten per jaar
gemaakt door mensen die hun afval naar Albion in Tilburg brengen. Omgerekend worden hiervoor
ongeveer 230.000 kilometers per jaar gereden. De notitie is nu compleet. Stap 1 is dat we deze
notitie binnenkort gaan bespreken met de dorpswethouder.
2.

Werkgroep veiligheid

Afvaldumping; hierover heeft laatst al een artikel in het Brabants Dagblad gestaan dat de gemeente
per 01-01-20 meer gaat handhaven.
3.

Actiepuntenlijst (Anton)

4.

Rondvraag
•
Mail van bewoner : Ant. v. Dijcklaan, de parkeeroverlast van de school is erg groot.
Irene zal deze mevrouw antwoord geven.

5.

Sluiting

