NOTULEN WERKOVERLEG
13 Feb 2020, 20.00 uur, de Schalm
1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
Iedereen welkom, speciaal aan Anja Vermeer, kandidaat-bestuurslid en beoogd secretaris.
Bewonersbijeenkomsten 30 januari jl. en terugkoppeling aan deelnemers verenigingen en stichtingen. Er was een goede opkomst en is succesvol verlopen. Joyce heeft in het DB van 5 februari verslag gedaan en heeft info teruggekoppeld aan de deelnemers plus vervolgstappen.
Platform 533: kernwerkgroep heeft in vervolg op het bestuurlijk overleg met de wethouder van 9
januari jl. op 4 februari met de betrokken ambtenaren een eerste verkenning gehad over opties voor
de ‘grote zaal’. De verkenning met platform 533 loopt nog.
Koffietijd: ZonMw heeft een positief besluit genomen over het initiatief Koffietijd; er komt subsidie
voor drie groepen. SWO is bestuurlijk verantwoordelijk. De Dorpsraad zit in de projectgroep.
TBVWonen heeft positief gereageerd op onze uitnodiging voor een gesprek inzake “Torentjeshoef” en
“De Stulp”. Wordt vervolgd.
Ingekomen stukken:
 Vraag van Janna: Hebben we (DR Berkel - Enschot) behoefte om de Kerststal van Tilburg
over te nemen? We willen eerst meer informatie en proberen iemand te polsen voor
eventueel gebruik en opslag.
 Bewonersbrief Kolenvense akkers. Ter kennisname.
 Bericht van bewoner: Graag zou ik met u in contact komen om te praten over een onveilige
verkeerssituatie in de buurt Eikenbosch. Ik doe dit namens meerdere buurtbewoners. Roland
gaat in gesprek om eventueel te helpen met de voortgang.
 Reuzengenootschap Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. Herhaald verzoek. Na ampel beraad hebben we geconcludeerd dat wijzelf niets voor hen kunnen betekenen. Mogelijk iets
voor de scouting? Tineke neemt contact op met de scouting en handelt dit af.
 Woonrijp maken het plangebied aan de Molenstraat (voormalige locatie School Berkeloo). Ter
kennisname.
 Memo onderhoudssituatie Pandgang. De Pandgang wordt binnenkort tijdelijk opgeknapt om
gevaarlijke situaties op te heffen.

2.

Agenda activiteiten komende maanden: is aangepast met de laatste afspraken.

3.

Werkgroep Monitoring (Roland)





4.

Onveiligheid Koningsoordlaan. N.a.v. de brief naar de gemeente worden op korte termijn
maatregelen genomen. Roland zal een stukje schrijven voor de website en eventueel voor in
onze volgende “Nieuwsbrief” in “De Schakel”.
Op vrijdag 7 februari is een bewonersbrief verspreid m.b.t. informatieavond op 18 februari om
19.30 uur in de “Druiventros”: vervolg ontwikkelingen winkelcentrum Eikenbosch.
Enschotse baan: Kennismaking met nieuwe projectleider Enschotse baan + bedrijventerrein.
Afspraak wordt gepland.

Stakeholdersoverleg (Roland)


Op 20 maart 2020 is de opleverdatum van de tijdelijke parkeerplaats (blok D).







5.

De gemeente en Heijmans werken aan een nieuw bebording plan rond Koningsoord. Een
nieuwe kaart wordt gepubliceerd in de Schakel. De vorige maand was er veel commotie over
de gepubliceerde kaart door Heijmans.
Er wordt gewerkt aan een verkeersbesluit om te kunnen handhaven op fout parkeren in de
pandgang.
In de maand maart wordt op een zaterdag herstelwerkzaamheden in de pandgang uitgevoerd.
Bewoners en Ahoed worden 2 weken vooraf geïnformeerd.
Er is nog geen besluit over de bestemming van het “kippenhok”. RvH heeft het voortouw
hierin. De Ahoed heeft belangstelling voor uitbreiding van de praktijkruimte maar dan moet
mogelijk het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Werkgroep Communicatie (Joyce)
Bewonersbijeenkomsten:
Hoe gaan we verder? Het voorstel is om zelf te gaan enquêteren bij onze inwoners? We nemen het
besluit dit zo te willen oppakken.

6.

Werkgroep Verrijk je Wijk/ Financiën (Sjef)
Hoewel niet verplicht heeft de Dorpsraad een kascontrole commissie ingesteld. Verslag kascontrole
commissie wordt behandeld. Het verslag wordt met dank en complimenten goedgekeurd; er wordt
aan de penningmeester decharge verleend.
N.a.v. de adviezen van de kascontrole commissie heeft de penningmeester maatregelen genomen
zodat (tijdelijke) waarneming, back-up en archivering zijn gewaarborgd.

7.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep
Terugkoppeling na gesprek met Janna over buurtbudget en besluitvorming over de BOG. Na
uitgebreide informatie uitwisseling en discussie, heeft de Dorpsraad de volgende voorgenomen
besluiten genomen:






Na evaluatie van de BOG, heeft de Dorpsraad eerder gesproken met de huidige BOG –leden
over het voortbestaan van de BOG. De Dorpsraad wil in 2020 doorgaan met de BOG. Wij
willen een hernieuwde poging doen om een grotere vertegenwoordiging in de BOG te krijgen
van de bewoners van Berkel-Enschot. Deze voornemens zullen aan de leden van de BOG
worden doorgeven, met daarbij een uitnodiging voor een gesprek. Er komt voor die
verbreding dan t.z.t een oproep in de Schakel.
De van oorsprong bedoelde coördinerende rol van de Dorpsraad inzake “Buurtbudget” is in de
afgelopen jaren naar de achtergrond verschoven. Die rol willen we anders/beter gaan
oppakken en eveneens het buurtbudget gaan verbreden.
De informatie op onze website zal worden aangepast die de werkelijk situatie zal weergeven.

Memo Pandgang, klacht over de Pandgang van een bewoner is afgehandeld.
8.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
We blijven de bestaande folders van Loket BE gebruiken met een doorhaling

9.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)

10.

Werkgroep Evenementen (Joyce)
Gedecoreerden bijeenkomst 25 april 2020. Joyce is al bezig met de voorbereidingen.
Evalueren Nieuwjaarsreceptie. Wordt de volgende keer gehouden als Joyce er bij is.

11.

Commissie Duurzaamheid (Anton/John)


Vanuit de BEC: Zeer waarschijnlijk zijn per 1 april 2020 er twee elektrische deelauto`s
operationeel bij de laadpalen op de parkeerplaats winkelcentrum Koningsoord.



Op donderdag 2 april 2020, van 14.00 tot 16.00 uur, is er een lezing in de Kapittelzaal in
Koningsoord, met als onderwerp “Met kleine stappen van het gas af”. Deze lezing is
georganiseerd door de KBO en is voor iedereen toegankelijk. Op deze middag zal ook een
nieuwe “Checklist Energiebesparen” namens de Dorpsraad worden uitgedeeld.

12.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)

13.

Actiepuntenlijst (Anton)
Diverse punten kunnen weer afgevoerd worden, zijn afgehandeld.

14.

Rondvraag




15.

Graag aandacht voor een keer nadenken over het onderwerp kernwaarden, uitgangspunten,
toekomstvisie van de Dorpsraad.
Complimenten voor de goede organisatie van het 44 jarig jubileum van het SOK. Dit feest is
zonder noemenswaardige incidenten verlopen.
Complimenten voor het opstarten van project “Knollebollekus”. De eerste subsidie zal worden
overgemaakt.

Sluiting.
Tineke sluit, met dank voor ieders inbreng, het werkoverleg om 21.45 uur.

