NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 20 mei 2021 20.00 uur TEAMS
1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
De notulen van 15 april worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken/mededelingen:
- Vrijwilligers: hoe nu verder? Gesprekken voeren en onze wensen kenbaar maken.
Eventueel koppelen aan een DR-lid? Liever een concrete taak geven. DB gaat zich
beraden.
- Verplaatsing gilde/standpunt DR/reactie naar initiatiefnemers: Roland neemt contact op.
Standpunt reeds gemeld en dit is niet anders geworden. Belangrijk voor de Dorpsraad is
om op de verkeersituatie te letten. Er mag geen onveilige situatie ontstaan. We moeten
wachten op verdere procedure. Onze focus ligt op verkeersveiligheid.
- FietsForum Tilburg: ter informatie.
- Verslag sportverenigingen: een opzet volgt. Er is een suggestie voor budget gedaan.
Voorstel gedaan voor dag/weekend van sporten. Mochten ze steun nodig hebben dan
kunnen ze contact opnemen. Dit was op initiatief van Rabobank.
- Gesprek met BAT i.v.m. strooibeleid op 27 mei 19.30 (WDR-overleg).
- Stand van zaken afscheid Joyce: door corona niet in mei. Hopelijk 17 juni fysiek in
Schalm. Tevens afscheid John.
- Ter informatie: nieuwe bestuurder De Wever.

2.

Herbenoeming Corné
DR-leden zijn akkoord. Corné is herbenoemd.
Verslag gesprek nieuwe kandidaten. DR-leden zijn akkoord met voorstel nieuwe kandidaat.
Voorstel om andere kandidaat in te werken op MKB. Met derde kandidaat sparren met
enkele DR-leden over welke functie het meest aanspreekt/past.

3.

Jaarlijkse gedecoreerden bijeenkomst
Gedecoreerden hebben persoonlijke brief met cadeaubon van “BE-verrast” gekregen.
Grens bepalen van personen die we uitnodigen voor (de eerste huldiging van) de jaarlijkse
gedecoreerden bijeenkomst: besloten om ook diegenen uit te nodigen die buiten BE wonen
maar onderscheiden zijn vanwege hun inzet/activiteiten in BE.
Ze moeten dan wel onderscheiden zijn vanuit gemeente Tilburg.
Adresgegevens zijn vanwege AVG niet bekend. Ook diegenen uitnodigen die een pauselijke
onderscheiding hebben ontvangen.

4.

Monitorgroep/ maandelijks overleg gemeente (Roland)
Geen opmerkingen.

5.

Stakeholdersoverleg (Roland)
Geen opmerkingen.

6.

WDR-overleg
Geen opmerkingen.

7.

Werkgroep Communicatie (Laura)
Geen opmerkingen.

8.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
Brief van de gemeente definitieve subsidie 2020 ontvangen.
Verrijk je winkelcentrum: wat zijn belangrijke dingen waar we ons dorp mee kunnen
verrijken? Wat zijn wensen van bijvoorbeeld winkeliers?
Wat voor interessante avond kunnen we organiseren?

9.

Planteam Koningsoord (Roland en Jos)
- Verslag vergadering.
- Stulp: verkenning over ontmoetingsruimte loopt verder. Motie van de gemeenteraad over
Zorgbuurthuis wordt daarbij besproken.

10.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
- Status loket BE: rustig, af en toe een aanmelding voor een "Fijn thuis" gesprek. Aanvraag
gedaan of Loket BE fysiek open mag. Publicatie in de Schakel later i.v.m. Pinksteren.
- Status "Fijn thuis" gesprekken: er zijn al een aantal gesprekken geweest. De vrijwilligers
die deze gesprekken voeren, komen regelmatig (online) bij elkaar onder leiding van
Contour de Twern om van elkaar te leren.
- Status digitale vragenlijst GGoud: een link naar deze vragenlijst is op de website van de
Dorpsraad geplaatst. Alle bewoners van 65+ krijgen een uitnodiging om deze vragenlijst
in te vullen. Gemeente verstuurt hiervoor binnenkort een brief.
- Zomerlunch: Contour de Twern wil op 10 en 12 augustus een zomerlunch organiseren en
daarin samen optrekken met Tiwos en de Dorpsraad. Voorstel om dit in het dorpshart te
houden.
- Verzoek Avans: vragenlijst over sociale alarmering. Vraag of wij willen meewerken aan
inhoud. Is akkoord. Meegeven: timing niet handig vanwege meerdere vragenlijsten voor
ouderen.

11.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
Geen opmerkingen.

12.

Werkgroep Evenementen (Laura)
Geen opmerkingen.

13.

Commissie Duurzaamheid (Anton/John)
Geen opmerkingen.

14.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
Geen opmerkingen.

15.

Actiepuntenlijst (Anton)
Aangepast.

16.

Activiteitenkalender (Anja)
Aangepast.

17.

Rondvraag
- Vraag van bewoner: Roland gaat deze delen met DR-leden.
- Problemen met website gehad: deze zijn opgelost na update.
- Webformulier: reactie sturen naar info@dorpsraadberkelenschot.nl
- Agendapunten voor overleg wethouder aanleveren.

18.

Sluiting

