AGENDA WERKOVERLEG
13 juni 2019, 20.00 uur de Schalm
Afwezig: Tineke, Jos, Joyce, John.
1.

Opening en Mededelingen
Binnengekomen stukken: geen
Agenda activiteiten komende maanden is aangepast.

2.

Mededelingen
•

Aanschaf “dropbox” (via app van onze website): Er wordt nagedacht over de invoering en
gebruik van Dropbox in de komende periode. Begin september wordt er een beslissing
genomen. De kosten zijn 500 euro per jaar. Het gebruiksgemak heeft grote voordelen. De
penningmeester bekijkt of het financieel mogelijk is.

•

Advertentie vacature secretaris komt in de Schakel / De profielschets secretaris komt op de
website. Tekstueel is het goedgekeurd.

•

Op woensdag 19 juni wordt de start bouw van de woningen aan de Kerk- en Molenstraat in
Berkel-Enschot gevierd. Hiervoor worden wij uitgenodigd namens de gemeente Tilburg en
aannemer Hendriks Coppelmans. Hanny en Willem gaan er naar toe.

•

Evaluatie gesprek Marc van Akkeren gericht op P2, research bij bewoners om de “wijk aan
zet” agenda te kunnen vullen. P2 wil ondersteuning bieden, er wordt nog gekeken welke
ondersteuning geboden kan worden. Joyce en Roland nemen het voortouw.

•

In het kader van de dag van de bouw komt in “De Schakel” een speciale rubriek over de
bouw en voortgang van het winkelcentrum. De DR heeft er nu een artikel voor geschreven.
Joyce zorgt voor publicatie in De Schakel.

•

Doel opbrengst snelheidsmeter Kerkstraat: Stichting jeugdwerk Berkel-Enschot.

•

Rennevoirt krijgt uitbreiding met 3 noodlokalen, Caeciliaschool wordt geheel voor de school
gebruikt, het consultatiebureau en “de Toegang” gaan naar een andere locatie aan de
Berkelseweg.

•

Wegbewijzering in Berkel-Enschot: Gemeente wil nieuwe bordjes maken en vraagt aan de
Dorpsraad of we hier over willen meedenken. John zal dit bespreken binnen de BOG.

3.

Werkgroep Monitoring
•

Verslag vergadering monitoringscommissie. De gemeente had de spoorwegovergang “de
Kraan” beperkt voor bestemmingsverkeer. Deze beperking is eraf gehaald waardoor
bedrijven toegankelijk blijven voor alle vrachtverkeer. Er wordt nog nagedacht over andere
verkeersbeperkende maatregelen. De aanleg van de Koningsoordlaan loopt volgens plan.

4.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën
•

Stand van zaken: Sjef laat een tussentijds financieel overzicht zien.

•

Aanvraag betreffende de “openluchtdienst” (kerkviering) op Koningsoord is besproken. Er
wordt een subsidie verstrek van 250 euro.

•

Aanvraag oranjefonds is ontvangen. We wachten op reactie. Er worden gelden gevraagd
voor het initiatief “Koffietijd”.

5.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep / Veiligheid
•

6.

Strooibeleid bespreken: de gemeente strooit alleen hoofdwegen en rondom scholen, zorgen winkelcentra.
Werkgroep Zorg en Welzijn

•

Aantal bezoekers loket BE loopt wat terug. Er wordt gekeken wat hiervan de reden is.

•

Koffietijd krijgt veel toezeggingen van vrijwilligers en gasten. Het belooft een succes te
worden.

7.

Werkgroep jeugd
•

Willem en Corné hebben contact gehad met RNewt. RNewt zoekt nog steeds een goede
plek voor de jongeren. Willem en Corné gaan met RNewt bespreken welke gesprekken zij
aan kunnen gaan met de jongeren en ook mogelijk met andere partijen in het dorp. Voor
jongeren tussen de 12 en 18 jaar is hier niks! RNewt heeft erg weinig capaciteit.
Hangjongeren vormen een probleem. Er wordt komende week een vergadering gepland met
de wijkagenten, buurtpreventie, jeugdboa’s en DR om te kijken wat we hieraan kunnen
doen.

8.

Actiepuntenlijst

9.

Rondvraag

10.

•

Oude laptop? Geen behoefte bij loket BE. Wordt in DB gesproken wie hem mag overnemen.

•

Er komen twee vacatures m.i.v. januari 2020. Irene legt haar functie per 1-1-2020 neer na 4
jaar DR, Hanny na 8 jaar DR. Er moet een profielschets gemaakt worden voor de functie van
Hanny.

•

Er moet een brief uit gaan naar Peter Maas i.v.m. zijn koninklijke onderscheiding. Irene zal
hiervoor zorgen.

•

Voorstel Thema-avond: RNewt en/of verslaving
Roland sluit om 21.58 de vergadering.

