NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 9 april 20.00 via Skype

1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
Afgelasten viering gedecoreerden 2020: alle bestaande gedecoreerden hebben hierover
brief of mail gehad; bericht ook op website geplaatst; nieuw gedecoreerden krijgen nog
bericht zodra allen bekend zijn. Aandachtspunt: sommige adressen kloppen niet meer.
Brief naar wethouder van 23 maart is verstuurd. DR wil tijdig betrokken worden bij
herinrichting Eikenbosch.
Ieder heeft de DR ledenlijst met hun contactgegevens gekregen.
Stand van zaken jaarverslag: er komt een webversie en een papieren versie. Oud lid DR
heeft nog wat opmerkingen aangeleverd. Offerte aangevraagd voor 5500 adressen;
verspreiden gaat via de Schakel.
Kerststal: we hebben niemand kunnen vinden voor de opslag van een container. Dit is
teruggekoppeld aan de wijkregisseur van de Gemeente Tilburg.
Binnengekomen stukken




Brieven Heemkundekring Carillon. Besproken met projectleider Gemeente Tilburg. Er
komt nog een advies over het geluid. Er komen woonhuizen in de buurt. We kunnen
kijken naar de tijdstippen waarop het carillon speelt. Secretaris stuurt bericht naar
Heemkundekring. Navragen of projectleider heeft gereageerd. Evt. in nieuwsbrief?
Brief Raad van Advies Schalm; vergadering gaat voorlopig niet door.

2.

Corona en acties Dorpsraad
Vraag alle DR-leden: heeft ieder contact met zijn stakeholders hoe e.e.a. gaat?
Wilma heeft contact met Contour de Twern over rood/groen kaarten. Na een pilot volgt
mogelijk deelname in de dorpen. Loket BE is gesloten, maar kan gebeld worden. Er wordt
wekelijks nog gebeld. Er waren 4 vrijwilligers bij loket BE, maar er heeft 1 vrijwilligster
opgezegd. Zij heeft namens de Dorpsraad een bloemetje ontvangen. Koffietijd ligt stil.
Vrijwilligers hebben bloemetjes bezorgd bij de deelnemers.
Willem heeft met R-Newt contact. Buurtpreventie ook rustig. Er zijn jongeren op straat,
bijvoorbeeld bij het skatebaantje. Er is ook sociale controle. Knollebollekus ligt stil. Corné
houdt contact. Evt. overlast kan men melden via BuitenBeter App.
Kan de Dorpsraad iets doen voor de winkeliers en horeca? Er zijn eigen
initiatieven/creativiteit. We kunnen inwoners oproepen om in het dorp zelf boodschappen te
doen. Joyce schrijft een stukje voor in de Schakel.

3.

Rooster van aftreden
Er zijn 6 leden (Anton, Corné, John, Joyce, Roland en Tineke) die tussen maart en
november 2021 eindigen met hun eerste termijn. Willen zij reeds een uitspraak doen over
een tweede termijn? Leden hebben aangegeven hoe zij erin staan: twee leden en mogelijk
een derde zullen aftreden.
DR moet op tijd werven voor de aftredende leden en sowieso gaan zoeken naar
ondersteuning voor PR en marketing.

4.

Werkgroep Monitoring/ Maandelijks overleg gemeente (Roland)
Er is een mail van de gemeente over het vormen van een Klankbordgroep Eikenbosch. Deze
klankbordgroep gaat over de tijdelijke herinrichting van het terrein van het voormalig
winkelcentrum Eikenbosch en het terrein van de voormalige winkel van Albert Heijn (Plan
Koningsoord deelgebied 8). Vanuit de Dorpsraad zijn John en Roland betrokken bij deze
klankbordgroep.
Er is door de gemeente een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden voor
inrichting van deelgebied 8. Hierbij zijn betrokken Heijmans, TBV wonen, ’t Heem en
Tangent. Na presentatie van het haalbaarheidsonderzoek zal een participatie werkgroep van
stakeholders (waarbij ook omwonenden worden betrokken) worden geformeerd voor de
herontwikkeling. Sjef en Jos worden betrokken bij de herontwikkeling. Er zal hiervoor ook
een intern werkgroepje worden gevormd met Wilma, Tineke en Anja waarbij veel aandacht
zal worden gevraagd voor de ontwikkeling van starterswoningen en woningen voor ouderen.
Tiwos: Bij Kraan 37 wil men 25 sociale huurwoningen bouwen. Omgevingsdialoog loopt
28 april af. Dorpsraad wordt geraadpleegd. Roland/Sjef gaan kijken.

5.

Stakeholdersoverleg (Roland)
Geen opmerkingen.

6.

Werkgroep Communicatie (Joyce)
Foto wat geplaatst is in de Schakel naar Joyce sturen.
De vraag om ondersteuning nogmaals plaatsen op Facebook.
Offerte jaarverslag is binnen.

7.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
Eerste deel van nota ontvangen voor bijeenkomst met verenigingen/stichtingen van
30 januari 2020.

8.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep (Roland)
Geen opmerkingen.

9.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
Er is een advertentie geplaatst in de Schakel over tijdelijke sluiting Loket BE vanwege
Corona. Er is wel telefonisch contact mogelijk.

10.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
Geen opmerkingen.

11.

Werkgroep Evenementen (Joyce)
Geen opmerkingen.

12.

Commissie Duurzaamheid (Anton/John)
Geen opmerkingen.

13.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
Geen opmerkingen.

14.

Actiepuntenlijst (Anton)
Zie bijlage.

15.

Rondvraag
In de Schakel staat een bericht over het niet doorgaan van het geplande bedrijventerrein
Zwaluwenbunders. Direct betrokkenen zijn uitgenodigd om mee te denken over mogelijke
invulling. Dorpsraad is hierbij niet betrokken. Roland heeft geen reactie gehad van
Gemeente. Navragen bij gesprek op 19 mei bij wethouder.
Zijn gesprekken raadsleden nuttig en wat doen we met de uitkomsten van de gesprekken?
We willen nog 2 partijen uitnodigen, namelijk SP en D66.

Actiepuntenlijst bespreken volgende keer. Discussie lastig met Skype. Volgende keer op de
agenda. Hopelijk dan een bijeenkomst in de Schalm.
Corné heeft mail gestuurd aan Hanneke Reijrink over jeugdcoaches. Nog geen reactie
ontvangen. Corné stuurt een herinnering
Spullen Dorpsraad in de kast in Schalm? Actie Tineke.
Duurzaamheid: mededeling in wegwijzer Udenhout; een repair café. Anton wordt vrijwilliger.
Paasmelding in de Schakel: heeft Dorpsraad niet aan meegedaan. Met Kerst doen we weer
mee.
16.

Sluiting

