NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 21 oktober 2021 20.00 uur Schalm Oude Keuken

1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
Willem is afwezig.
De notulen van 23 september worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken/mededelingen:
- Wijk-dorpsradenoverleg met de gemeenteraadsleden 11 oktober jl.: DR aanwezig;
besproken zijn Omgevingswet, dorpsagenda en stellingen over ondersteuning.
- Muurschilderingen: er is een oproep op de website en op Facebook geplaatst.
- Voor financiële ondersteuning winkelcentrum is een bedrag vastgesteld. Ook willen we
geld reserveren voor opening van het winkelcentrum. Offertes zijn aan de
winkeliersvereniging gevraagd.
- Grenzen Udenhout en Berkel-Enschot: brief met uitslag wordt aan de bewoners
gestuurd.
- Reactie op brief Dorpsraad (DR) betreffende bedrijventerrein: gemeente heeft
aangeboden om een vervolggesprek aan te gaan.
- Reactie gemeente op brief DR betreffende buslijn 9 van Arriva wordt nog verwacht.
- Gesprek met raadslid Henk Denissen (LST) gehad. Gesprekken met raadsleden uit
Berkel-Enschot van D66 en VVD volgen.

2.

Herbenoeming Tineke
DR-leden zijn akkoord met herbenoeming Tineke.

3.

Bespreken werkboek WBTR
- Definitieve werkboek. DR-leden hebben geen bezwaar en werkboek is vastgesteld.
- Reglement Verrijk je Wijk is goedgekeurd en ondertekend.

4.

Monitorgroep/ maandelijks overleg gemeente/werkgroep verkeer (Roland en Koo)
- Vastgestelde notulen monitorgroep ontvangen. Samenstelling en budget van de
monitorgroep besproken.
- Maandelijks overleg projectmanager Koningsoord en Trappistinnentuin. Besproken
onderhoud en verlichting Pandgang.
- Afspraak met de stedenbouwkundige van de gemeente betreffende doortrekken
Koningsoordlaan en locatie station is gepland.

5.

Stakeholdersoverleg (Roland en Koo)
Overleg stakeholders is verplaatst.

6.

WDR-overleg
- Verslag van bijeenkomst 14 oktober volgt.
- Gemeente gaat samen met R-Newt analyse maken over gedrag jeugd Berkel-Enschot.

7.

Werkgroep Communicatie (Laura)
- Website: aanvragen buurtbudget komen niet binnen in mailbox van buurtbudget. Wordt
aan gewerkt.
- Facebook (Willem): Willem heeft emailadres van Facebook aangepast en problemen
lijken opgelost. Er wordt nog gevraagd naar de ontkoppeling. Dit wordt nagegaan bij
Willem.

8.

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

9.

Planteam Koningsoord (Roland en Jos)
Er is een flink tekort aan financiën. Het plan is voorlopig uitgesteld. Er is o.a. nieuwe wet- en
regelgeving gekomen over waterafvoer.

10.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
- Op 28 september is er een overleg geweest van Platform Welzijn. Eén van de besproken
punten is het vervolg op de GGoud enquête.
- Analyse Ggoud: terugkoppeling wordt gedaan naar personen die enquête hebben
ingevuld.
- Projectgroep Ggoud: DR neemt deel; er moet ook iemand van de gemeente bij. Mogelijk
de omgevingsmanager.
- Op 20 oktober is er een afstemmingsoverleg geweest tussen de vrijwilligsters van
Loket BE en de bibliotheek medewerksters die het IDO (Informatiepunt Digitale
Overheid) bemensen.
- Loket BE wil een nieuwe banner: wacht op offerte.

11.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
Geen opmerkingen.

12.

Werkgroep Evenementen (Laura)
- Brief aan fractievoorzitters met punten van DR is verzonden.
- Vrijwilligersbijeenkomst: we hebben hen in brief toegezegd dat er waarschijnlijk dit jaar
een eigen bijeenkomst komt. Datum wordt 11 december. Voor de lunch is een budget
bepaald. Er wordt nog gezocht naar muzikale omlijsting.
- Nieuwjaarbijeenkomst 9 januari 2022: wordt aan gewerkt .
- Jaarvergadering combineren met thema: donderdag 20 januari 2022 is geschikt.
Stedenbouwkundige is uitgenodigd. Waar zijn mensen nieuwsgiering naar?
Projectmanager gemeente (Koningsoord en Eikenbosch) wordt ook uitgenodigd. Locatie
wordt gezocht.
- Politiek debat i.v.m. verkiezingen gemeenteraad: datum nog bepalen/kinderdebat?
Save-the-date voor fractievoorzitters: 9 maart 2022.

13.

Commissie Duurzaamheid (Anton)
- Repair café Udenhout is goed initiatief.
- Informatieavond over aardgasloos verwarmen: Anton is aanwezig geweest.

14.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem/Koo)
Geen opmerkingen.

15.

Actiepuntenlijst (Anton)
Aangepast.

16.

Activiteitenkalender (Anja)
Aangepast.

17.

Rondvraag
Er is een bewonersavond voor Burg. Panislaan geweest: DR was aanwezig; uitwerking volgt.

18.

Sluiting

