NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 18 februari 2021 20.00 uur TEAMS
1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
De notulen van 21 januari 2021 worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken/mededelingen:
- Vertrek omgevingsmanager/nieuwe omgevingsmanager
- Aanmelding Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant
- Monumenten in Berkel-Enschot; er is contact geweest met Heemkundekring; we
wachten op reactie B&W.
- Lightrail verkenning tussen Den Bosch en Tilburg; DB is positief. Overige DR-leden ook.
- Commissie/werkgroep verkeer (dorpsraadslid en adviseur)
- Uitnodiging Omgevingswet gaat lopen via Dorps- en Wijkradenoverleg
- Mail van wijkregisseur over MJP projecten; input van diverse Dorpsraadsleden.
- Verzoek gesprek inwonersparticipatie dorpsagenda: voorzitter zal deelnemen, wordt
vervolgd.
- Overleg DR Udenhout; voorkeur fysiek; er moet voldoende ruimte zijn i.v.m. coronamaatregelen en onderwerpen moeten tevoren worden vastgesteld. DB zal overleg
voorbereiden en daarna volgt voltallige kennismaking met DR Udenhout.
- Verzoek van omgevingsmanager i.v.m. muurschilderingen; inventarisatie volgt.

2.

Werkgroep Monitoring/ Maandelijks overleg gemeente (Roland)
- Advies Hoolstraat/Heikantsebaan aangeboden aan gemeente
o Beperking van de hoeveelheid verkeer op de Hoolstraat
o Herstel van een aantal plaatsen in het wegdek en vooral nabij de aansluiting op
de Heikantsebaan
o Veiliger maken van de kruising met de Heikantsebaan
- Ter info groenstrook Canonstraat
- Ter info oversteek Raadhuisstraat / Pandgang

3.

Stakeholdersoverleg (Roland)
- Overdracht van beheer en onderhoud van winkelcentrum gaat vermoedelijk over van
Heijmans naar de gemeente in Q2 2021. Kan er meer groen komen? Er mogen geen
plantenbakken worden geplaatst vanwege toegang veiligheidsdiensten.
- Besluit aanleg van toegang naar parkeerplaats artsen is definitief. Na aanleg van
toegang (maart 2021) is gebruik van gemotoriseerd van de Pandgang alleen nog
toegestaan voor logistiek AHOED en Roozen van Hoppe (Koningsoord) en
gehandicapten.
- Voortgang bouwactiviteiten:
o Week 24 grondboringen bouwvoorbereiding bouw de Wever
o Deelgebied 6a – Novaform – conform planning
o Weg langs deelgebied 6 – is aanbesteed – uitvoering maart 2021
o Brandputten rond Koningsoord zijn slecht toegankelijk. Nieuwe brandputten
noodzakelijk in het wegdek van de parkeerplaats Koningsoord (uitvoering?).

4.

Werkgroep Communicatie (Joyce)
- Nieuwsbrief is reeds in de Schakel geplaatst.
- Jaarverslag: input is voor ongeveer 70% binnen, plaatsing volgt in maart. Er is nog een
foto nodig. Mogelijk een collage van foto’s. DR-leden leveren foto’s aan.
- Gedecoreerden bijeenkomst: namenlijst reeds ontvangen; ideeën wat we kunnen doen
dit jaar (video/brief)?

-

Hoe omgaan met geïnteresseerde inwoners n.a.v. bewoners enquête inzake
ondersteunende activiteiten? Evt. personen bellen of mailen. In hoeverre faciliteren wij
dit? We kunnen 4 commissies opzetten met onze aandachtsonderwerpen.

5.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
- Aanvraag Dikke Banden Race ontvangen. Vraag is of het dit jaar doorgaat.
- We hopen geld te kunnen reserveren voor opening Koningsoord die nog moet volgen.

6.

Planteam Koningsoord (= werkgroep herinrichting Eikenbosch) (Roland en Jos)
- 15 dec publicatie “Nieuwbouw voor basisschool Rennevoirt en Torentjeshoef in
2023/2024” in de Schakel
- Startnotitie
- Inhoud:
o Doel
o Communicatie
o Gekwalificeerd adviesrecht
o Proces
o Samenstelling team
o Taken planteam
o Algemene uitgangspunten voor de samenwerking tussen gemeente, ontwikkelaar
en het planteam, verantwoordelijkheden
o Overzicht rollen en belangen
- Uitnodiging deelnemers

7.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
- Status update koffietijd: 3e groep is gestart; 2 vrijwilligers bezoeken deelnemers: Contour
de Twern coördineert. Vrijwilligsters van dinsdag en woensdag groep gaan digitale
mogelijkheden/behoeften bij deelnemers inventariseren. Voorstel digitale Rummikub en
Wordfeud.
- Status update pilot Gezond en Gelukkig OUD (GGoud). Het doel van deze pilot focust
zich op de fysieke woonomgeving van ouderen uit Berkel-Enschot. Er is veel overlap in
wat we al doen. Verschil tussen deze pilot aanpak en ‘Fijn thuis: ze hebben een ander
doel. Fijn thuis richt zich op life-events (bijv. overlijden partner, mantelzorg, pensioen,
nieuw in het dorp). De pilot richt zich op het toekomstbeeld van de dorpen; wat is er
nodig in de leefomgeving om fijn oud te worden in dit dorp. Er wordt gestart met het
opstellen van een vragenlijst.
- Status update Fijn thuis: op 24 februari worden vrijwilligers Loket BE getraind; op
26 februari en 2 maart worden andere vrijwilligers getraind.
- Gesprek gehad met vestigingsmanager Humankind over ontwikkeling en capaciteit
kinderopvang n.a.v. enquête inwoners. Er zijn wachtlijsten voor drukke dagen, op rustige
dagen is er wel voldoende capaciteit. We benaderen nog andere kind organisaties.

8.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
- Op 4 februari in de avond heeft een overleg met R-Newt plaats gevonden. Het was een
goed gesprek. Door meer stagiaires zijn er wel meer mogelijkheden. Helaas is er nog
steeds geen locatie. Tijdelijk vinden ze opvang bij het scouting gebouw. Jeugd heeft
mogelijkheden om ideeën aan te melden. Er is er meer budget nodig. Vraag gesteld bij
R-Newt om een verzoek op te stellen voor de Dorpsraad. Tot op heden nog niets
ontvangen. Is er ruimte bij de Schalm? Zijn er mogelijkheden om ruimte te huren in het
dorp? Nogmaals R-Newt vragen om een verzoek/plan en een termijn aangeven voor
uiterste reactie.

9.

Werkgroep Evenementen (Joyce)
Geen opmerkingen.

10.

Commissie Duurzaamheid (Anton/John)
- "Oplaadpuntenbeleid"; rapportage n.a.v. projectoverleg DB met omgevingsmanager en
wijkregisseur op 28-01-2021. Dinsdag a.s. op agenda College. Reeds brief gestuurd naar
College. Tevens bericht gestuurd naar Raadsleden in Berkel-Enschot.

11.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
Geen opmerkingen.

12.

Actiepuntenlijst (Anton)
Aangepast.

13.

Activiteitenkalender (Anja)
Aangepast.

14.

Rondvraag
- Gladheidbestrijding: er is contact geweest met wijkregisseur en winkeliersvereniging.
Let bij bespreken gladheidsbestrijding op routes en kwaliteit. De Dorpsraad pakt dit op.
- Bloemenvallei: maandag 22 februari gesprek.
- Deelgebied 9 omgevingsvergunning: langs Koningsoordlaan richting Brevierstraat komen
40 woningen.
- Tijdelijk park heeft paden die een opfrisbeurt nodig hebben; projectleider is positief. Hij
neemt contact op met Heijmans. Hopelijk in april actie.
- Maandag 1 maart volgt een gesprek over flexdrempels (geluidsoverlast)
- In Beukendreef wordt momenteel een stuk stoep herbestraat i.v.m. wortelopdruk. Voor
2024 staat er groot onderhoud gepland

15.

Sluiting

