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Notulen BOG 18-06-2020
Aanwezig:

Bij secretariaat bekend

Afwezig:

Bij secretariaat bekend

Gasten:

Bij secretariaat bekend

Locatie:

Koningsoord

Nr.

A= Actie - B = Besluit - M =Mededeling - R= Rondvraag

Door

Opmerking

18-06-2020

1. M

2. M

3. M
4. M
5. A
6. A
7. A

8. A

9. A

-

Afmelding bij secretariaat bekend
Welkom aan leden en gast door nieuwe voorzitter
BOG is op zoek naar nieuwe leden
Uitleg over Engelenbeelden, deze staan in opslag, daarnaast meer
uitleg over de kloostertuin
- Er loopt nog een actie om buurtbudget team aan te vullen.
- Er is een tekstplaat geplaatst bij de Lindeboom 800-850 jaar BerkelEnschot
Wijkregisseur geeft aan dat er allerlei trajecten m.b.t.
bewegwijzeringsborden opgestart, dit gaat van heel groot (vanaf snelweg)
naar klein (in ons dorp en rondom Koningsoord) dit zijn verschillende
trajecten die wel op de hoogte zijn van elkaars ontwikkelingen.
Logische route, wensen worden geïnventariseerd. Door BOG leden is al een
inventarisatie gemaakt en aan gemeente overhandigd.
Stand van zaken buurtbudget trajecten worden in de vergadering
besproken, opvolging verloopt via buurtbudget team.
SvZ JOP door Gemeente Tilburg is een onderzoek gedaan bij verschillende
instanties/bewoners, de reacties zijn beoordeeld en inmiddels is de
aanvraag voor verlenging (3 jaar) gepubliceerd.
Wijkregisseur zal nog een officieel aan de Dorpsraad richten om mee te
denken over de bewegwijzering.
Benaderen van potentiele BOG leden
Ingekomen mail met vragen is in de bijeenkomst behandeld en van
antwoord voorzien.
Afval containers in het dorp is onder de aandacht bij de gemeente en BAT,
er wordt gekeken naar de berekende capaciteit bij Koningsoord of deze
volstaat of niet, verwachting is dat men de capaciteit gaat vergroten.
PMD containers is/blijft een lastig verhaal dit is in de hele gemeente een
aandachtspunt om dat deze containers vaak worden gebruikt voor
deponeren van restafval.
Er volgt een onderzoek wensen speeltoestellen Caecilliaschool
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Nr.

A= Actie - B = Besluit - M =Mededeling - R= Rondvraag

10. M
11. M
12. M
13. A
14. R

15. R

16. R
17. R

Bloemenvallei ontwikkelingen o.a. speeltoestellen dit is door gemeente,
ontwikkelaar met bewoners besproken. Ontwikkelingen blijven we volgen.
Hondenpoep in het dorp blijft een probleem, verzoek aan de baasjes om
actie te ondernemen, blijven de ontwikkelingen volgen.
Goaltjes Vrouwenmantel behandeld, is in buurtbudget behandeld.
Mogelijkheden rustplaats plaats Bollukuspad onderzoeken
Routing nieuwe winkelcentrum en problemen bij de uitritten staan vast op
de agenda in het overleg met ontwikkeling dorpshart.
Parkeeroverlast vanwege plaatsen auto’s op trottoir in de Ploegschaar,
handhaver komt overdag dan speelt dit probleem niet, er zal melding
worden gemaakt met verzoek om ’s-Avonds te gaan handhaven.
Is natuurlijk tweeledig, te weinig parkeerplaatsen, te veel auto’s.
Woord van dank aan dorpsraad voor voortzetting BOG en de gesprekken
hiernaar toe.
Kijken naar mogelijkheden om publicatie te plaatsen dat men bij parkeren
rekening houdt met de hulpverleners

Door

Opmerking

Wijkregisseur

BOG

VZ in DR

04-07-19
1. A

BOG regelement aanpassen, na input vergadering, wachten op
statutenwijziging DR

Corné

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 17-09-20 / 19-11-20 / 14-01-21 (Oude Keuken)

200618 BOG Verslag AVG

Corné Berkelmans

