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5.

6.

7.

8. R
9. R
10. R
11. R

Afmeldingen bekend bij secretariaat
Opening door de voorzitter. Feliciteert Dhr. vd. Loo die vandaag jarig is en
als gast aanwezig.
Gesproken over functioneren BOG
Wat is het verschil van Buurtbudget en Verrijk je wijk? Dit wil de
commissieleden van het Buurtbudget graag met de afgevaardigden van
Verrijk je wijk bespreken. Ook om elkaar beter te leren kennen en om
duidelijkheid te krijgen wat waar thuis hoort. Buurtbudget neemt contact
op met penningmeester dorpsraad.
Vergaderbudget besproken, er wordt door de dorpsraad geen extra ruimte
gereserveerd voor de commissie buurtbudget. Kijken of er een plek is waar
je kunt gaan zitten. Doen de leden van de dorpsraad ook omdat er anders
huur betaald moet worden. Een kop koffie kan gedeclareerd worden.
Buurtbudget. Gaat goed bewoners krijgen binnen een week een antwoord.
7 aanvragen binnen gekomen n.a.v. artikel in de schakel.
Commissie geeft aan dat op de website van de dorpsraad niet de juiste link
zit met de juiste informatie en zou aangepast met de tekst van de oproep in
de schakel.
De politie gaat een middag organiseren met de KBO over de Babbeltruc.
Voor financiering doorverwezen naar de KBO waarmee dit georganiseerd
wordt.
Uit vergadering vraagt men om overhangende takken in de Hoolstraat zie
mail. Veel scholieren maken daar gebruik van. Kan de gemeente hier iets
aan doen? Melding via buitenbeter app.
2e punt de Engelenbeelden die in de pandgang liggen. Wat wordt er nu
meegedaan..
Vrrijwilligersbijeenkomst om 14 dec. Degene worden van te voren
benaderd.
Buitenbeterapp, doet niets aan een melding bij de borden aan de Zwartrijt
waar 3 borden omgereden zijn. Wijkregisseur geeft aan dat deze borden
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horen bij provincie, rijkswaterstaat en gemeente en gaat die verder
uitzoeken.
Er staan geen boompjes /haagje om elektriciteit huisje bij Blomhof/
Kloosterstraat die tzt zijn toegezegd. BOG zoekt het even uit.

Door

Opmerking

BOG

04-07-19
1. A

2. A

BOG regelement aanpassen, na input vergadering
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)
12-09-19 Voortzetting hiervan met wijkregisseur.

Corné

07-11-19

Allen

07-11-19

Besluitenlijst
05-09-18
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 – Buitenbeter app – 14013. Als BOG bewoners
hierop wijzen.
13-06-18

B
B
B

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.
Voorgaand

B

Contactpersoon bouwproject Enschotsebaan Zuid vanuit BOG Harry &
Willem, Projectgroep komt 2x per jaar bij elkaar. Project duurt nog een
aantal jaren.

B

Jaarlijks wandelroutes lopen om te kijken naar de status

Volgende bijeenkomsten: 16-01-20 (Oude Keuken)
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