NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 1 oktober 2020 20.00 TEAMS

1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
Afwezig met kennisgeving: Sjef van den Aker.
De notulen van 3 september 2020 worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken/mededelingen:
- Opvolging Joyce; acties zijn in gang gezet. Joyce maakt opzet wat haar taak in de DR is.
- Vervolg statuten; is in gang gezet.
- Gesprek Stulp; goed gesprek gehad. Volgende gesprek 27 oktober.
- Verslag bijeenkomst P. de Hooghlaan/G. Flincklaan; bewoners niet tevreden met
oplossing die door ambtenaren geboden is; krijgt vervolg.
- Bouwplan Durendaelweg 2-4
- Verslag Gezond en Gelukkig oud (GGoud) in Tilburg
- Stand van zaken vitaal UBE bijeenkomst 22 september
- Interview Buurtbudget in Schakel

2.

Prioritering enquêtes en vervolg op dorpsagenda gemeente
De voorgestelde prioritering die o.b.v. de enquête en rondetafelgesprekken is gemaakt,
wordt goedgekeurd.
Joyce maakt hierover een Nieuwsbrief. Deze kan in de Schakel worden geplaatst.
Omgevingsmanager heeft input gevraagd voor de dorpsagenda.

3.

Werkgroep Monitoring/ Maandelijks overleg gemeente (Roland)
Nieuwe monitoringsgroep is van start gegaan op 9 september jl.
Volgende bijeenkomst is reeds geweest. Het was een constructieve bijeenkomst. Metingen
worden in de week van 12 t/m 18 oktober gedaan. Knelpunten zijn doorgegeven.
Deelnemers hopen meer te kunnen doen dan goedkeuren. Afwachten wat metingen zijn en
wat de effecten zijn. Terugkoppeling van de acties volgende keer.

4.

Stakeholdersoverleg (Roland)
Geen opmerkingen.

5.

Werkgroep Communicatie (Joyce)
Veilig Honk adressen artikel in Schakel? Adressen worden alleen maar gedeeld met
kinderen in groep 8. Vanwege de AVG worden NAW gegevens niet gedeeld. Is het mogelijk
toestemming te vragen aan deelnemers of ze akkoord gaan met publicatie? Adressen zijn
bedoeld voor een beperkte doelgroep. Deelnemers niet verder belasten. Informatie krijgen
leerlingen als ze naar de middelbare school gaan.

6.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
Reglement Verrijk je Wijk (Sjef en Anton).
- Zitting is 2 termijnen. Deze koppelen aan zitting DR? De penningmeester van de
Dorpsraad is permanent lid van de commissie Verrijk je Wijk. Door deze koppeling aan
de functie van penningmeester, loopt de zittingstermijn van zijn/haar lidmaatschap van
de commissie, automatisch gelijk met de termijn van zijn lidmaatschap van de Dorpsraad
“Leden van de werkgroep” verduidelijken.
- Controle van gesubsidieerde actie niet steekproefsgewijs maar iedere actie? Het gaat
vaak over evenementen. Niet op detail controleren. Volgende keer opnieuw bespreken in
DB wanneer Sjef aanwezig is. Eventueel “steekproefsgewijs” verwijderen.
- Verantwoording naar gemeente Tilburg? Gemeente krijgt een Excel document.
Deze informatie wordt teruggekoppeld met Sjef en Jos.

7.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep (Roland/Corné)
Bijeenkomst 24 september 2020. Actiepuntenlijst ontvangen van BOG. Veel vragen van
bewoners worden doorgesluisd naar BuitenBeter App. Er zijn goede, maar ook minder
goede ervaringen. Dit moeten we apart bespreken met wijkregisseur en omgevingsmanager.
Ervaringen worden op papier gezet (Roland).
In november kijkt men of ze live bij elkaar kunnen komen vanwege corona-maatregelen.

8.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
- Platform Welzijn (Tineke): goed initiatief. DR is samenwerkingspartner van dit Platform.
DR heeft haar eigen autonome positie richting gemeente. Tineke stuurt mail met
standpunt DR naar Platform Welzijn.
- 13 oktober vervolg Fijn Thuis gesprekken.
- Koffietijd is vanwege Corona weer stil gelegd. Vrijwilligers houden contact met
deelnemers.

9.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
- Er staat een vraag uit bij de Knollebollukes hoe deze met Corona en de activiteiten zijn
omgegaan. Binnenkort komen ze bij elkaar.
- Van R-Newt weinig nieuws aan het front. Mogelijk hen benaderen om te vragen of er
activiteiten zijn (actie Willem). Heeft het te maken met schaarste budget?

10.

Werkgroep Evenementen (Joyce)
Geen opmerkingen.

11.

Commissie Duurzaamheid (Anton/John)
- Voortgang duurzaamheid (Anton): lastig traject. Onderwerp zijn o.a. woningen, van gas
af en openbare ruimte. Het is een breed onderwerp. Bewustwording is belangrijk.
Kunnen we kleine stapjes zetten? Eventueel met ambtenaar bespreken (via
omgevingsmanager).

12.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
- Extra Veilig Honk adres in B-E, er zijn nu 5 adressen. Er is voldoende afdekking.

13.

Actiepuntenlijst (Anton)
Besproken en aangepast.

14.

Activiteitenkalender (Anja)
Besproken en aangepast.

15.

Rondvraag
- Wie heeft toegang tot muziek van carillon? Wordt vervolgd.
- OV: Bidbook 2040 station? (actie Anton)
- Parkeerplaatsen Koningsoord (Piet): voorstel gedaan voor extra opening richting Jumbo.
Er komen dan parkeerplaatsen tekort. Bouwweg mogelijk eenrichtingsweg voor
bewoners. Er wordt nog onderzoek gedaan voor fietsverkeer.
- Kunnen we artikel plaatsen in Schakel iedere maand zoals dit gebeurt in Stadsnieuws?
Budget mogelijk van gemeente Tilburg?
- Wekelijks nieuws van de gemeente in de Schakel plaatsen? (Jos) Gemeentelijk nieuws
komt al in Stadsnieuws.

16.

Sluiting

