NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 11 juni 20.00 via Skype

1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
De notulen van 14 mei worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken
• Mail wijkregisseur overlast fietsers en brommer winkelcentrum Koningsoord
• Mail Beheer en verkeer rond winkelcentrum Koningsoord
Binnenkort weer rondgang. Dorpsraad wil worden uitgenodigd.
• CV mogelijk nieuw lid Dorpsraad
Er is een gesprek geweest. Wordt vervolgd.
• Mail Jongerencontainer Berkelseweg (JOP)
• Mail Woonagenda 50PLUS + vervolg
• Mail Informatiebord fiets te gast
Geschikt bord voor winkelcentrum. Er wordt contact opgenomen met projectleider.
• Mail dreunend geluid Akkerwijk
- Overleg Tangent (kennismaking)
- Overleg wethouder (concept verslag)
- 16 juni Skype met bewoners/ oproep Facebook
Er zijn nog weinig aanmeldingen. Herinnering op Facebook plaatsen.
- Omgevingsdialoog Kraan 37
- Statutenwijziging en reactie notaris
- Schakel 55 jaar
Er wordt een advertentie geplaatst.
- Biljartruimte
Biljartvereniging komt ruimte tekort. We kunnen hen hierin, gezien onze rol, niet verder
helpen.
- Heemkundekring
Zij willen in gesprek gaan. Afspraak wordt gepland met Tineke, John en Jos.
- Werkgroep Nieuwe Warande
Zij willen in gesprek gaan over o.a. Koningsoordlaan. (Roland en John).
- Jaarverslag de Schalm
- Kinderspeeltuig winkelcentrum
Speeltoestellen oude winkelcentrum zijn in opslag. Speeltoestellen zijn niet in het
inrichtingsplan voorzien in centrale plaats van nieuwe winkelcentrum.
- Informeel gesprek omgevingsmanager/wijkregisseur
Er is met hen gesproken over belang van samenwerking. DR onderschrijft dat, maar
soms vergt opkomen voor bewoners van BE een andere houding. Er komt een nieuwe
omgevingsmanager voor BE.
- Informatie over deelauto gedeeld.

2.

Werkgroep Monitoring/ Maandelijks overleg gemeente (Roland)
- Fietspad over het sportpark B-E. Wordt 2021.
- Aanleg tijdelijke fietspad tussen de fietstunnel en Koningsoord. Is gestart.
- Mail Loket BE over rustbankjes. Via BOG.

3.

Stakeholdersoverleg (Roland)
Parkeergelegenheid/bereikbaarheid AHOED. De huidige parkeervoorziening voor de AHOED
aan de Kapittellaan moet worden verlegd i.v.m. de voortgang van de bouw van de Abdijhof.
Een eerste voorstel is door de AHOED afgewezen omdat de loopafstand naar de AHOED te
groot werd. Het alternatief op het toekomstig terrein van De Wever komt tegemoet aan de
wensen van de AHOED. Wel wordt gekeken naar een inrit aan de Laudenstraat i.v.m. het
verkeer op de Brevierstraat (2 bijlagen).

4.

Werkgroep Communicatie (Joyce)
Geen opmerkingen.

5.

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

6.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep (Roland/Corné)
Eerste BOG overleg 2020 op 18 juni dus nog geen verdere informatie hierover. Plaatsing op
website en Facebook.

7.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
- Update status puzzel uitleen: er zijn veel puzzels verzameld en er is een klein aantal
uitgeleend. Mogelijk komt er een samenwerking met Udenhout.
- Update status koffietijd: waarschijnlijk 1 juli weer opstarten. Mogelijk probleem met
vervoer vanwege corona-maatregelen.

8.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
Geen opmerkingen.

9.

Werkgroep Evenementen (Joyce)
Geen opmerkingen.

10.

Commissie Duurzaamheid (Anton/John)
Geen opmerkingen.

11.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
- Corné heeft gemaild naar Dorpsraad Udenhout, nog geen terugkoppeling ontvangen.
Aan het einde van de vergadering reactie vanuit DR Udenhout per mail ontvangen.
- Eerste Buurtpreventierondes zijn gelopen.
- Dode en lage hangende taken aan bomen in diverse straten/fietspaden die doorgang
belemmeren of die uit de boom vallen, hoe zit het met de veiligheid en mogelijke
schades op o.a. op fietspaden, wegen en wandelpaden en mogelijk aan personen.
We hebben stormen en wind gehad. Mogelijk is er achterstallig onderhoud. Wijkregisseur
verwijst naar BuitenBeter App. Er is meer structureel onderhoud nodig. Dit onderwerp
wordt op agenda projectenoverleg geplaatst.

12.

Voorbereiden overleg “Positie Dorpsraad” d.d. 24 juni (locatie Schalm Kapittelzaal)
Corné heeft reeds input gegeven. Wilma, Joyce en Tineke gaan dit mee voorbereiden.
Mogelijk in een later stadium omgevingsmanager betrekken.

13.

Activiteitenkalender (Anja)
Aangepast.

14.

Actiepuntenlijst (Anton)
Aangepast.

15.

Rondvraag
- Zwerfafval en rol DR: er zijn verschillende meningen. Geen vervolgactie.
- Rouleren locatie vergaderingen + kosten + ondersteunen ondernemers. Onderzoeken of
er andere vergadermogelijkheden zijn voor na zomervakantie.
- Eerste klankbordgroepvergadering sloop oude winkelcentrum geweest. Deadline
28 augustus voor voorstel. Ideeën nieuwe inrichting groen etc. Verslag komt in Schakel.
Vervolg op 1 juli.
- Matrix werkgroep: Veilig Honk hoort niet bij Wilma.
- Tineke stelt voor een zomerborrel te organiseren. Er wordt geprobeerd een datum te
zoeken voor begin september met partners.

16.

Sluiting

