NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 14 mei 20.00 via Skype

1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
Binnengekomen stukken
 digitale enquête Contour de Twern; voor ons niet goed uitvoerbaar, gestopt.
-

-

Ervaring omgaan met One drive account. Niet goed gelukt, voorlopig gestopt.
Abonnement op Microsoft Office (6x.).
Gesprek Torentjeshoef nieuwbouw is geweest op 23 april jl. Mailwisseling geweest. Nog
even afwachten. Mogelijk verkenning uitvoeren.
Mail erfgoed (reeds ontvangen).
Lijnbus 9 vraag bewoner Lange Akker. Concessie loopt tot 2024. Afstand tot bushalte
1-4 minuten lopen. Belangrijk bij lijnbus 9 is de bereikbaarheid van Koningsoord. Reactie
naar bewoner dat de kans klein is dat er een verandering komt. Is er een aanpassing
mogelijk in de huidige lijnbus 9? Anton vraagt na. Evt. samen met Udenhout.
White Demons heeft vraag over beschikbaar stellen van hun ruimte. Rol Dorpsraad is
verbindend. We kunnen vanwege die rol gebruik maken van gegevens van bijeenkomst
verenigingen. Wij sturen email naar alle verenigingen zodat ze zelf contact kunnen
opnemen met White Demons.

2.

Aanmelding lid Dorpsraad
Een bewoner heeft zich aangemeld om lid te worden van de Dorpsraad met als
aandachtsgebied verkeersveiligheid en ontsluiting. We zullen CV opvragen en in gesprek
gaan. Daarbij ook kijken naar andere mogelijkheden. Tevens moeten we letten op de huidige
samenstelling van de Dorpsraad. Dorpsraad beweegt in politieke omgeving. Tineke, Roland
en Corné kunnen in gesprek gaan.

3.

Bewonersonderzoek, hoe gaan we nu verder? (Joyce)
Idee was om naast stichtingen en verenigingen ook andere bewoners te benaderen.
Vanwege Corona is dit fysiek niet mogelijk. Via Facebook kunnen we een oproep plaatsen.
Dit geeft wel een specifieke doelgroep. Mogelijk toch op het winkelcentrum gaan staan of
een Schakeltje plaatsen? Belangstellenden kunnen deelnemen in een videocall. We kunnen
5 hoofdonderwerpen kiezen.

4.

Voorbereiding gesprek Rolf Dols 19 mei 2020
- Lemon onderzoek (wijktoets)
- Voorbereiding nieuwe omgevingswet
- Handhaving 30 km zone Kerkstraat, ’t Zwaantje, Eikenboschweg
- Koningsoordlaan racebaan/Bosscheweg snelheid
- Oversteek Eikenboschweg/Kapittellaan (inclusief foto’s)
- Bewonersbudget labellen (na Corona)

5.

Positie Dorpsraad (Corné/John)
Voorstel zodra we weer in persoon kunnen vergaderen. Na 1 juni aparte bijeenkomst
plannen. Anja stelt een aantal data voor.

6.

Werkgroep Monitoring/ Maandelijks overleg gemeente (Roland)
- Fietspaden langs de Koningsoordlaan: het fietspad tussen Raadhuisstraat en de rotonde
bij Koningsoord wordt verbreed om een veiliger twee richting verkeer op het fietspad
mogelijk te maken. Als de bouwactiviteiten klaar zijn moeten er aan beide zijden van de
Koningsoordlaan tussen de Raadhuisstraat en rotonde fietspaden liggen. Tussen de
rotonde en “de Kraan” wordt aan de spoorzijde geen fietspad aangelegd, daar komt een
retentievijver. Aan de dorpszijde komt na afloop van de bouwactiviteiten wel een fietspad.
Tussen de Kraan en de Brevierstraat wordt het zandpad tijdelijk verhard om een betere
fiets- en wandelverbinding te maken. Als de huizenbouw in dat deelgebied van
Koningsoord klaar is ligt er een weg tussen de Kraan en de Brevierstraat.
De Kraan – vanaf is vanaf Pater Elzenstraat/Sportlaan een doodlopende weg voor
auto’s/motoren.
- Stand van zaken omgevingsdialoog Kraan 37. Reactie gegeven aan TIWOS, voortgang
afwachten. Door Sjef en Roland zijn in het kader van de omgevingsdialoog de plannen
van TIWOS bekeken. Het betreft het perceel tussen het fietspad (fietstunnel) en de
sportvelden. Het plan is de bouw van 25 eengezinswoningen (sociale woningbouw). Voor
ons waren geen op- en/of aanmerkingen op het plan of aanvullende vragen.
- Fietsenstalling op winkelcentrum Koningsoord. Bij de gesprekken over de inrichting
hebben wij als Dorpsraad aangedrongen op de mogelijkheid van het plaatsen van fietsen
bij de ingang van de supermarkten. De winkeliersvereniging was hier samen met de
gemeente op tegen. Het winkelcentrum moest fietsvrij blijven. Wij hebben gewezen op
de gemiddelde leeftijd van de inwoners en dat het gesjouw met boodschappen naar de
z.g. nietjes (fietsbeugels) klachten zou gaan opleveren. Mogelijk dat Jos dit probleem
kan aankaarten bij de winkeliersvereniging. Is het winkelcentrum een wandelgebied?
Loket BE heeft signalen dat mensen behoefte hebben om de fiets dichtbij de supermarkt
te zetten. Roland stelt voor contact op te nemen met de wijkregisseur (tevens
wijkregisseur Reeshof) en met de projectleider Koningsoord over uitbreiding fietsbeugels
en een alternatieve afsluiting voor fietsers en brommers.

7.

Stakeholdersoverleg (Roland)
Geen overleg door Corona maatregelen, geen opmerkingen.

8.

Stand van zaken Eikenbosch
Fase 1: voorlopige herinrichting/sloop (Roland en John)
Fase 2: herinrichting (Jos/Sjef)
Opnemen in de matrix.

9.

Werkgroep Communicatie (Joyce)
- Wijkagenda Omgevingsmanager Gemeente. Na de zomer voldoende informatie om
punten daarvoor bij de gemeente aan te leveren. 9 juli weer op de agenda.
- Stand van zaken nieuwsbrief. Deze is gereed.
- Stand van zaken buttons voor aanvragen van Verrijk je Wijk en Buurtbudget op onze
website (Tineke en Anton). Koppelingen werken.
- Overige jaarverslagen uitdelen aan stakeholders door Dorpsraadsleden. Ook plaatsen bij
gezondheidscentrum, Schalm etc.

10.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
- Wie en waarom krijgt financiële bijdrage van Dorpsraad? (John)
- Financiële bijdrage Koningsdagpakket. Er is Euro 250,- beschikbaar gesteld door Verrijk
je Wijk. Dit is al overgemaakt.
- Factuur m.b.t. “hart onder riem” bericht in Schakel. Klein bericht in Schakel. Mogelijk
geen factuur.
Moet er een reglement komen van Verrijk je Wijk? Basisregels maken is goed. Bijvoorbeeld
over samenstelling en zittingsduur.

11.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep (Roland/Corné)
- Klachten vanuit diverse medebewoners van ons dorp m.b.t. afvalcontainers (glas-plasticzwerfafval e.d.) of het ontbreken hiervan. Dit is al besproken met de wijkregisseur en
indieners van deze klachten krijgen van ons bericht dat dit onder de aandacht is bij de
Dorpsraad en het verzoek om overlast te melden via de BuitenBeter app.
- Opmerkingen m.b.t. voetbalveld speeltuin bij Pieter Zeemanlaan, Is reeds in behandeling
bij Buurtbudget.
- Speelvoorzieningen of meer het ontbreken hiervan in de wijk bij huidige St. Caecilia
school en oude St. Caecilia school, wellicht kan hier vanuit Buurtbudget ook naar
gekeken worden, met name de nieuwbouwwijk heeft hier behoefte aan De wijkregisseur
meldt dat er een bestemmingsplanprocedure loopt. Bewoners Bloemenvallei en
ontwikkelaars hebben locatie veldje nabij de Ranonkel op het oog. Veldje nog
opslagruimte voor de bouw. Daarna verder met beoordeling door de gemeente.
- Speelvoorziening oude St. Caecilia school. Is hier behoefte aan? Eerst onderzoek door
BOG oppakken en daarna evt. Buurtbudget.
- Status JOP Container bij Jong Brabant: omwonenden en andere betrokkenen hebben
een mail van Gemeente gehad waarin verzocht wordt input te leveren, dit loopt.
Aanvullende vragen staan nog open.

12.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
Project van Contour de Twern met rode/groene kaarten is geëvalueerd en gestopt. In
Berkel-Enschot is met een aantal vrijwilligers een alternatief bedacht, namelijk een puzzel
uitleenservice. Tot nu toe zijn er 2 puzzels uitgeleend en 40 puzzels gedoneerd. Tweede
bericht in de Schakel plaatsen? Wilma informeert.

13.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
Geen opmerkingen.

14.

Werkgroep Evenementen (Joyce)
Geen opmerkingen.

15.

Commissie Duurzaamheid (Anton/John)
Geen opmerkingen.

16.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
- Per 1 juni gaat buurtpreventie de straat weer op.
- Schrijven van Veilig Honk is verspreid.
- Veilig Honk woning in Molenstraat is vervallen. Corné informeert bij coördinator Veilig
Honk of andere woning nodig is.

17.

Actiepuntenlijst (Anton)
Zie bijlage.

18.

Rondvraag
- Actualiseren werkgroep Matrix (Anton) (Eikenbosch)
- Activiteitenkalender beheren gaat naar secretariaat.
- Artikel inzet DR woningen voor ouderen en starters op website plaatsen; heeft iemand
bezwaar?

19.

Sluiting

