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bog@dorpsraadberkelenschot.nl

Notulen BOG 24-09-2020
Aanwezig:

BOG:
Wijkregisseur:
Dorpsraad:

Afwezig:

geen

Gasten:

Bekend bij secretariaat

Locatie:

Koningsoord

Nr.

Bekend bij secretariaat
Bekend bij secretariaat
Bekend bij secretariaat

A= Actie - M =Mededeling - R= Rondvraag

Voor

17-09-2020
-

1. M

2. A

3. M

4. M

Klachten rondom Kerkstraat, groenonderhoud, besproken met Heijmans.
Hierop is actie ondernomen, nieuwe aanplant volgt in een later stadium.
- Marienkroon en Schaepmanlaan wordt gekeken naar groeninrichting, hierover
is gesproken met Gemeente.
- Er wordt nog volop gebouwd, groenvoorziening ontwikkelingen worden in de
gaten gehouden
- In Juni is een enquête gehouden, uitkomsten zijn verwerkt, in
Dorpsraadvergadering wordt besproken hoe deze openbaar te maken.
- Verzoek aan bewoners om de Buitenbeter app te gebruiken voor o.a.
meldingen van onkruid, verlichting, slecht wegdek, los troitoir, ongedierte,
kappote speeltoestellen, zwerfvuil, hondenpoep, etc. etc
Bezoeker heeft een aantal aandachtspunten:
- Wegdek Pandgang is zeer slecht, graag actie hierop. In het voorjaar heeft een
noodreparatie plaatsgevonden, dit heeft niet tot een beter resultaat geleid.
Actie wijkregisseur.
- Parkeergedrag Pandgang, auto’s is hier niet toegestaan, verzoek tot handhaven
op parkeerbesluit. Actie via buitenbeter app.
- Speeltuin den Herd, hier worden honden uitgelaten, dit is niet toegestaan,
word aangegeven via borden. Actie wijkregisseur
- Parkeren Ploegschaar op de stoep, handhavers zijn op de hoogte. Actie via
buitenbeter app & handhaving.
- Fietsen binnen het winkelcentrum. Is niet toegestaan, bij opzet winkelcentrum
is hierover gesproken en is ook met de winkeliersvereniging besproken. kan
nog niet op worden gehandhaafd, borden zijn nog niet geplaatst. Actie dit
heeft de aandacht van de dorpsraad
- Aanpassing Gerardusplein, gesproken met bewoners, onderzoek loopt
- Rotonde Molenstraat – Koningsoordlaan gaat dit jaar nog van start
Stand van zaken buurtbudget verzoeken zijn doorgenomen, afhandeling van de
verzoeken en update naar indieners loopt via buurtbudget.
Aanvragen zijn nog steeds welkom, er wordt gekeken naar mogelijkheden om dit breder
kenbaar te maken binnen Berkel-Enschot.
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Nr.

5. A

6. R

A= Actie - M =Mededeling - R= Rondvraag

Voor

Ingekomen stuk over aandachtspunten wegen – infrastructuur – groen onderhoud is
behandeld. BOG gaat schrijver van een antwoord voorzien, ook hier geldt dat
Buitenbeter app gebruikt dient te worden om melding te maken (zie ook punt 1). Actie
BOG voorzitter
- Zwartrijt verkeersbord doorgaand verkeer vrachtwagens staat zodanig
gepositioneerd dat dit het overzicht belemmerd. Actie melden via Buitenbeter
app.
- Bewegwijzeringsborden oude (die niet meer van toepassing zijn) en nieuwe wat
is hiervan de stand van zaken: Actie Wijkregisseur
- JOP container wordt momenteel goed bezocht, er is opdracht gegeven om deze
een keer goed te reinigen.
18-06-2020

1. A
2. A

Wijkregisseur zal nog een officieel aan de Dorpsraad richten om mee te denken over de
bewegwijzering. Actie Wijkregisseur
Benaderen van potentiele BOG leden. Actie Allen
04-07-19

1. A

BOG regelement aanpassen, na input vergadering, wachten op statutenwijziging DR.
Actie Corné

Volgende bijeenkomsten 19-11-20 / 14-01-21 (Oude Keuken)
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