NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 17 juni 2021 19.00 uur Schalm Kapittelzaal
1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
Corné, Laura, Willem en Wilma zijn afwezig.
De notulen van 20 mei worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken/mededelingen:
- Mail bewoner “sfeer nieuwe winkelcentrum”; reactie ontvangen van winkeliersvereniging.
- Vervolg gesprek 2 juni jl. Dorpsagenda; er komt een vervolggesprek.
- Verslag overleg met wethouder, omgevingsmanager en wijkregisseur 3 juni jl. Besproken
onderwerpen zijn: doortrekken Koningsoordlaan, problematiek nutsbedrijven,
communicatieproblematiek Nieuwe Warande, visie op spelen, ontmoetingsruimte,
GGoud, grote zaal, omgevingswet en woonvisie.
- Vitaal UBE: in 2022 impact gericht subsidiëren door gemeente Tilburg.
- Verslag kennismaking met Dorpsraad Udenhout 9 juni jl.
- Gesprek vrijwilliger: gaat evt. bij Buurtbudget aansluiten

2.

Benoeming Koo van Overbeeke
Dhr. Koo van Overbeeke is benoemd als Dorpsraadslid.

3.

Verder met mogelijkheden/taken vrijwilligers?
We gaan eerst personen uitnodigen om te kijken wat zij voor de Dorpsraad kunnen
betekenen. Dorpsraad kan ook gebruik maken van de kennis die in ons dorp is. Indien
inwoner een initiatief heeft dan kan de Dorpsraad daar mogelijk mee verder.

4.

Monitorgroep/ maandelijks overleg gemeente (Roland)
Geen opmerkingen.

5.

Stakeholdersoverleg (Roland)
Geen opmerkingen.

6.

WDR-overleg
Overleg met BAT i.v.m. strooibeleid geweest.

7.

Werkgroep Communicatie (Laura)
Een lid van de werkgroep verkeer heeft artikel geschreven voor in de Schakel en in het
Stadsnieuws.

8.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
Geen opmerkingen.

9.

Planteam Koningsoord (Roland en Jos)
Geen opmerkingen.

10.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
- Loket BE is sinds 3 juni weer open: zij zitten in de ruimte Parlatorium, in dezelfde gang
als de “Oude keuken”. Er is over de heropening gepubliceerd in de schakel van 2 juni.
- De leden van Platform welzijn zijn gevraagd om te helpen om zoveel mogelijk
65-plussers de Ggoud vragenlijst in te laten vullen, door promotie of persoonlijke hulp.
Van groep 85-plussers nog niet veel ingevulde vragenlijsten.
- Koffietijd opent wellicht weer op 6 juli.

-

Er zijn nog maar weinig (13) Fijn thuis gesprekken aangevraagd. Daarom zal gericht in
wijken met voornamelijk oudere bewoners geflyerd gaan worden.

11.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
Geen opmerkingen.

12.

Werkgroep Evenementen (Laura)
Volgend jaar bijeenkomsten met politieke partijen.

13.

Commissie Duurzaamheid (Anton/John)
Evaluatie Energiebox.

14.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
Geen opmerkingen.

15.

Actiepuntenlijst (Anton)
Aangepast.

16.

Activiteitenkalender (Anja)
Aangepast.

17.

Afscheid Joyce en John
Met een dankwoordje en cadeautje afscheid genomen van Joyce en John.

18.

Rondvraag
Fixi bespreken in WDR-overleg

19.

Sluiting

