NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 15 april 2021 20.00 uur TEAMS

1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
Willem is afwezig met kennisgeving.
De notulen van 18 maart worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken/mededelingen:
- 8 april bezoek burgemeester aan winkelcentrum Koningsoord
- Statutenwijziging
- Dorpsagenda n.a.v. overleg 1 april jl.: kapstoktekst is akkoord met aanpassing
“sporten en ontmoeten”. DB maakt vervolgafspraak voor overdag en geeft dan
terugkoppeling.
- Bestemmingsplan de Kraan: verzoek aan Tiwos inzake sociale huurwoningen
gedaan; Tiwos geeft aan al levensloopbestendige huizen te hebben in BE. Mogelijk
nog een keer in gesprek gaan.
- Bewonersbudget 2021 ontvangen: eerste gedeelte van de beschikking is binnen.
- Verslag algemene ledenvergadering VKKNB
- ICT: button Verrijk je Wijk is werkzaam en geeft koppeling naar gemeente.
Problemen met button buurtbudget zijn opgelost.
- Rabobank clubsupport: 2 leden gaan in gesprek (Willem en Laura). Zij nemen mee
de gegevens van verenigingen verkregen tijdens Ronde Tafel gesprek.

2.

Reglement Werkgroep Verkeer
Reglement wordt aangenomen.

3.

Deelnemen Fietsforum Tilburg
Artikel heeft in Schakel gestaan. Zou goed zijn als DR bij veel activiteiten herkenbaar is.
Eventueel contact opnemen om bekendheid te geven via onze website? Corné neemt
contact op.

4.

Herbenoeming Anton Visser
Herbenoeming is goedgekeurd.
John gaat stoppen en blijft aan tot opvolger bekend is. Binnenkort fysiek gesprek met
nieuwe kandidaatsleden.

5.

Benoeming Laura Elshof
Alle DR-leden stemmen in met benoeming Laura. Inschrijving KvK wordt geregeld.
Tevens uitschrijving Joyce regelen.

6.

Werkgroep Monitoring/ Maandelijks overleg gemeente (Roland)
- Overleg flexdrempel Eikenboschweg: hierbij is een voorstel voor een nieuwe
busroute voorgelegd (via onze adviseur Piet Burgmans). Dit is een poging om
discussie over een nieuwe busroute nieuw leven in te blazen met gemeente. Arriva
is tevreden met flexdrempel en een tegenstander van verkeersdrempels. De
bewoners hebben bezwaren ingediend tegen de flexdrempel door geluids- en
trillingsoverlast.
- Maandelijks overleg 16 april: hierbij staat o.a. het artikel over de actie van de
Heemkundekring om van de Pandgang en het voormalig kippenhok van het klooster
een gemeentelijk monument te maken op de agenda.

7.

Stakeholdersoverleg (Roland)
Maandag 19 april is er een schouw op het winkelcentrum bij gebouw F (het gebouw
waar o.a. Hema zit). Probleem over laden/lossen buiten tijden die toegestaan zijn.
Tevens bespreken van problemen fietsverkeer/afval op winkelcentrum.

8.

WDR-overleg
Verslag bijeenkomst 8 april jl. Brief betreffende initiatief groen is besproken met de
gemeente. Er is geen vergelijkbaar initiatief bekend. Met wijkregisseur en
verantwoordelijke van groen bespreken. Roland/Corné nemen contact op met
briefschrijfster.

9.

Werkgroep Communicatie (Joyce)
- Gedecoreerdenbijeenkomst: gedecoreerden 2020 en 2021 gaan vervangende
attentie krijgen met brief van voorzitter.
- Betrokken partijen zijn afgebeld (gilde etc.)
- Petitie gilde: er is contact geweest met gemeente/projectmanager over waar locatie
is. Probleem is al 3 jaar bekend. Gilde is cultureel erfgoed. Vanwege woningen moet
gilde verschuiven. Bewoners verwachten overlast en minder groen. Er is meer
achtergrondinformatie nodig. Is er een omgevingsvergunning afgegeven?
Persoonlijk kunnen DR-leden hierop reageren. Voordat DR een standpunt inneemt,
hebben wij meer informatie nodig van de betrokken partijen. Bekendheid geven aan
petitie en dan van beide partijen (gilde en bewoners) via onze website? DR-leden
zijn hier geen voorstander van.

10.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
Brief subsidie 2021: eerste gedeelte van de beschikking is binnen. Bestedingsplan is
verzonden. Wij willen het geld reserveren voor bepaalde activiteiten. Hoe is de situatie
bij andere Dorpsraden?

11.

Planteam Koningsoord (Roland en Jos)
- Proces herinrichting Eikenbosch en advies Dorpsraad. Omwonenden wilden meer
tijd om te reageren. Alle meningen zijn gebundeld. DR heeft op korte termijn reactie
moeten geven. Gemeente en Heijmans gaan actie ondernemen richting architect
vanwege hoogbouw. Dit betekent minder appartementen. Ook loopt nog steeds de
verkenning voor ontmoetingsruimte. Volgende vergadering is 28 april.
- Maandag presentatie aan gemeenteraad,ouderenorganisaties en wethouder over
initiatieven voor ouderen in BE. Er is geld nodig voor ontmoetingsruimte.

12.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
- Vanaf 8 april is het voor bewoners van 65+ mogelijk om een Fijn thuis gesprek aan
te vragen. Dit kan door telefonisch of per mail contact op te nemen met Loket BE.
Contour de Twern zal indien nodig de vrijwilligsters ondersteunen. Eerste
aanmelding voor Fijn thuis gesprek is binnen. Zodra dit mag, zal Loket BE fysiek
bereikbaar zijn op de nieuwe locatie: ruimte Palatorium, naast de Oude Keuken in
Ons Koningsoord.
- Er is een concept vragenlijst in het kader van GGoud voorgelegd aan een aantal
leden van Platform welzijn. Wilma en Tineke hebben feedback gegeven.
Men kan hulp vragen aan vrijwilligers van Loket BE voor invullen van formulieren.
- Koffietijd: subsidie reeds ontvangen. Publicatie in Schakel om daar over te vertellen.
Er zijn diverse groepen. Een gemengde groep en een damesgroep en een groep
met oudere heren.
- Platform Welzijn: stand van zaken besproken. Wijkverpleegkundige gaf aan dat er
meer hulpaanvragen komen.
- Overleg Avans: zij hebben opdracht gekregen van Thebe Extra om onderzoek te
doen naar sociale veiligheid en mogelijke digitale oplossing. Zij willen medewerking
aan vragenlijst en mogelijk gebruik maken van onze netwerken. Beschrijving van de
opdracht en verwachtingen volgt.

-

Jaar van het Brabantse kloosterleven: Fontys is bezig om religieuze gebouwen meer
aandacht te geven door het plaatsen van iets fysiek. Zoeken contactpersoon om
mee te sparren. Wij zien geen rol voor de Dorpsraad. Wilma mailt dat
Heemkundekring misschien de juiste instantie is.

13.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
- Project Brabbel (R-Newt): Corné en Willem zijn positief. Willen debatsessies gaan
organiseren met scholen. Positief advies van DR. Corné koppelt dit terug. Tevens
reactie naar DR Udenhout n.a.v. mail over projecten.
- Er is contact geweest tussen Knollebollekus en R-Newt. Vossenjacht is goed
gegaan.

14.

Werkgroep Evenementen (Joyce)
Reacties n.a.v. bewonersonderzoek en opvolging hiervan: er zijn 5 mails
binnengekomen als antwoord. 3 personen willen belafspraak. In DB bespreken hoe we
dit gaan aanpakken. Het is belangrijk dat er een opvolging komt.

15.

Commissie Duurzaamheid (Anton/John)
Geen opmerkingen.

16.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
Geen opmerkingen.

17.

Actiepuntenlijst (Anton)
Aangepast.

18.

Activiteitenkalender (Anja)
Aangepast.

19.

Rondvraag
- Tilburg inclusieve stad: n.a.v. mail om verzoek deelname wijk- en dorpsraden. Doen
we mee? Er mogen maar 6 partijen meedoen aan sessie. Vorig jaar zijn wijk- en
dorpsradenoverleg niet doorgegaan. Uiterlijk 21 april reactie.
- Afscheid Joyce gaat 20 mei plaatsvinden (hopelijk fysieke bijeenkomst).

20.

Sluiting

