NOTULEN WERKOVERLEG
16 januari 2020, 19.30 uur de Schalm

1.

Opening

2.

Presentatie
Presentatie staan van "Chantal van Raak en Ad Rovers, omgevingsmanager en projectleider
van “Diamant Groen Xtra”.

3.

Mededelingen (Roland)
Binnengekomen stukken
Mededelingen:
a.
Dorpsraad Berkel-Enschot verwelkomt Wilma van Geel! Een warm welkom voor
Wilma die de taken van Hanny Robben zal overnemen. Haar aandachtsgebied is Zorg en
Welzijn.
b.
Inventarisatie (oud en gezond/ gelukkig etc.) Dinsdag 7 januari in Udenhout overleg
besproken met SWO en KBO. Voorstel om 26 feb in platform welzijn besluit nemen omtrent
meedoen.
c.
Overleg maandag (6 jan) met Marc van Akeren, Naujoks (facilitiair manager ’t Heem)
omtrent mogelijkheden van voortzetten van de Stulp. Actie hierop is dat er een brief
geschreven wordt naar TBV Wonen en zorginstelling ’t Heem. In de bouwplannen kan het
niet zomaar opgenomen kunnen worden, omdat er geld moet komen. Het budget komt niet
van TBV Wonen en ’t Heem, waardoor vraag voor budget bij de gemeente Tilburg ligt.
d.
Overleg platform 533. Vooroverleg 7 Januari geweest om 16.00 uur. DB standpunt
voor overleg met wethouder Dols op 9 januari. Wanneer Roozen van Hoppe de grote zaal
bouwt, wordt het aantal m2 horeca in het bestemmingplan Koningsoord overschreden. In het
overleg met wethouder Dols en platform 533 (kernwerkgroep) is gesproken over mogelijke
nieuwe optie(s). Er komt een vervolgoverleg.
e.
Prijsvraag de Wever: Sjef zal plaatsnemen in de jury om de Dorpsraad te vertegenwoordigen.
f.
Openingsfeest Koningsoord /vervolgvragen Dorpsraad (bijlage ter info), FEMZ en
Berkel-Enschot Verrast. Roland van Zuilen bespreekt maandag aanstaand met Jochem van
Engelen wat de zienswijze van de gemeente Tilburg is.
Agenda activiteiten komende maanden (besproken)
g.
Buurtpreventie: email: de tent is betaald door Dorpsraad Berkel-Enschot en deze is
Beschikbaar gesteld door de Dorpsraad. Roland zal een email sturen naar Huub Koenen
met de reactie van de Dorpsraad. Buurtpreventie valt onder de gemeente Tilburg en niet van
Dorpsraad Berkel-Enschot. De tent wordt aan de Buurtpreventie geschonken.
h.

Email van Marc van Akkeren over subsidiefonds cultuur, natuur en water in de buurt.

Dit onderwerp zal op de agenda komen staan in het kwartaaloverleg met Marc van Akkeren
1e kwartaal 2020. Er is meer duidelijkheid nodig, wat de vraag aan de Dorpsraad is.
i.
D66: gaat een ronde lopen in een wijk van Berkel-Enschot om te inventariseren wat
er speelt bij de bewoners van Berkel-Enschot. Dit doen ze door geheel Tilburg op regelmatig basis.
Dit keer is Berkel-Enschot aan de beurt.
4.

Werkgroep Monitoring/ maandelijks overleg gemeente (20 Jan). (Roland)
Geen bijzonderheden. Maandelijks overleg met de gemeente is pas maandag aanstaande.

5.

Stakeholdersoverleg (Roland)
I.v.m. geplande overleg met wethouder Dols is het overleg geannuleerd (datum wordt
bekend gemaakt a.s. vrijdag). Eerstvolgend overleg 10 feb.

6.

Werkgroep Communicatie (Joyce)
Planning jaarverslag
Deadline 31 januari 2020 om bij Joyce aan te leveren, datgene relevant is voor het
jaarverslag. Begin februari besluiten we, hoe groot / uitgebreid we het jaarverslag maken
(omvang en lay-out).

7.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef) - zie bijlage
Benoeming kascontrole commissie: vicevoorzitter + bestuurslid (roulerend)
Financiële overleg bij iedereen aangeleverd.
Eindresultaat van 2019: -407,36 euro

8.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep
Alle reacties zijn ingevoegd ter voorbereiding op deze vergadering. Er heeft een gesprek
plaatsgevonden tussen de BOG en de Dorpsraad. Ook heeft Roland een gesprek gehad
met Janna van de gemeente Tilburg. Janna zal opnieuw uitgenodigd worden voor een
vervolgoverleg.

9.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
Op 2 januari is er een sociaal meldpunt in Tilburg geopend: www.sociaalmeldpunttilburg.nl
Overdracht van Hanny naar Wilma is geweest m.b.t. LoketBE
Wilma heeft Koffietijd bezocht en er is een afspraak gepland met Contour de Twern en
Platform Welzijn.

10.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)

11.

Werkgroep Evenementen (Joyce)
a.

Gedecoreerden bijeenkomst april 2020 – uitnodigingen versturen via Patricia. Datum:
2 mei 2020. Is al vastgelegd bij De Schalm/Eugene

b.

1e bijeenkomst bewoners ronde tafel sessie met verenigingen en stichtingen (30
januari). Er zijn 22 aanmeldingen binnen. Tineke, Roland, Corné en Joyce zijn bij
deze rondetafelsessie aanwezig om mee te luisteren en aantekeningen te maken. Er
is nu aan alle aangemelde personen een concept met input (inhoud) opgevraagd.
Afhankelijk van de werkvormen wordt de ruimte gereserveerd.

12.

Commissie Duurzaamheid (Anton/John)
24-12-2019 Christiaan Weytmans, secretaris van BEC (Berkel-Enschot Energie Coöperatie)
Zien we als Dorpsraad mogelijkheden om de BEC te helpen met promotie, bekendmaking,
ondersteuning, enz. van hun project. In februari komt er meer informatie.

13.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
Overleg bijgewoond door Willem, Corné en Hanny over whatsapp groepen in Tilburg. Dit zijn
de eerste whatsapp groepen die opgezet zijn, in Berkel-Enschot hebben we er vier.
De gemeente wil een stapje terug doen, vraag is het überhaupt verstandig om iets met
de groepen te doen? Zijn de groepen nog actief? Mensen kunnen ook aansluiten in de
kleinere whatsapp groepen specifiek op woonwijken. Verantwoordelijkheid ligt bij de
gemeente Tilburg.

14.

Actiepuntenlijst (Anton)

15.

Rondvraag

16.

Roland van Zuilen sluit om 22.30 uur de vergadering.

