NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 19 mrt 20.00 via Skype

1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
Niet aanwezig met kennisgeving: John, Jos, Willem en Wilma
Voorstel benoeming Anja Vermeer als bestuurslid: benoeming Anja akkoord. Anton onderneemt actie voor inschrijving in KvK. Tevens voor uitschrijving andere leden.
Stand van zaken Platform 533: gesprek met wethouder is geannuleerd.
Er is eind februari een gesprek geweest met leden van het Buurtbudget. De secretaris heeft
inmiddels per mail van 19 maart aangegeven te stoppen met het Buurtbudget. Dit geldt ook
voor de BOG. Er is telefonisch contact geweest met Tineke. Het email account voor het
Buurtbudget moet worden omgezet (actie Corné). Corné zal het wachtwoord wijzigen. Het
Excel document van februari stuurt hij opnieuw.
Gesprek raadsleden: Joyce heeft aantekeningen gemaakt. Zij zal deze naar iedereen sturen
ter info.
Binnengekomen stukken
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Uitnodiging en programmaopzet bijeenkomst gemeenteraad in gesprek met wijk- en
dorpsraden 23 maart (Tineke en Corné); deze is geannuleerd.
Vitaal UBé subsidie 2020: er zijn aanvragen in behandeling.
ZonMw: activiteiten zijn opgeschort i.v.m. Corona.
Platform welzijn: programma van de gemeente Oud en gelukkig in Tilburg: de gemeente maakt keuze welk dorp pilot wordt; op verzoek van de gemeente zijn nadere
argumenten opgesteld. Nu afwachten welke keuze de gemeente maakt: Udenhout of
BE.
Paaseditie Schakel: doen we niet aan mee.
In bestemmingsplan vastleggen ondergrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg
Noord (ter info)
Woonagenda: deze komt in de Raad op 6 juli als College instemt. Wordt er genoeg
gebouwd voor jongeren en ouderen in Berkel-Enschot?
Wijktoets Lemon onderzoek. Willen we dit bespreken met omgevingsmanager van de
gemeente ? Onderwerp voor afspraak op het overleg van 19 mei van DB +Jos met
de dorpswethouder.
Mail D66 Buurt- Wijk en dorpsraden verrijken: Tineke heeft enquête ingevuld. Dorpsraad heeft ondersteuning nodig voor communicatie, vrijwilligers en activiteiten. Eventueel kan een gesprek volgen.
Presentatie de Wever (zie bijlage): ter kennisname.
Agenda activiteiten komende maanden (zie bijlage).
Lunch Oranje comité: Roland gaat hierover bellen morgen; Er zijn signalen dat activiteiten 4/5 mei op laag pitje staan. Er is een Oranje comité in BE. Die moeten benaderd worden. Roland zal contact opnemen met Timmermans en Jos.

2.

Werkgroep Monitoring/ Maandelijks overleg gemeente (Roland)
Gemeente worstelt met de opzet van de monitoringswerkgroep, mogelijk wordt de afdeling
veiligheid en wijken de trekker van de werkgroep.
Zandpad tussen de Kraan en Brevierstraat wordt tijdelijk verhard met betonplaten eind
maart. Goede fiets- en wandelverbinding tussen Kraan en Koningsoord.
Gesprek RvH met Gemeente over plan van aanpak Kloostertuin verzet naar medio maart.
In mei komt een vervolg van de informatieavond voor de omwonenden voormalig
winkelcentrum Eikenbosch. Er is nog geen datum. Ze gaan bespreken wat het vervolg is van
wat ze met het terrein gaan doen. Haalbaarheidsonderzoek informatie volgt.
Spoorovergang Molenstraat opnieuw bestraat. Belijning nog niet uitgevoerd. Moet Prorail
doen tegelijk met Molenstraat.
Enschotsebaan is gereed.

3.

Stakeholdersoverleg (Roland)
Geen nadere informatie. Vergadering is afgezegd.
Pandgang wordt in de maand maart door Heijmans onderhouden op een zaterdag.
Omwonenden krijgen 14 dagen vooraf een informatie brief.
Ahoed blijft zich zorgen maken over de aantallen beschikbare parkeerplekken, deelgebied D
wat voorbestemd was voor uitbreiding Schalm wordt op 20 maart opgeleverd als
aanvullende parkeerplaats.

4.

Werkgroep Communicatie (Joyce)
Hoe gaan we het onderwerp "Ondersteuning Joyce" oppakken? Eventueel student/stagiaire.
Dit brengt kosten met zich mee. We kunnen een advertentie plaatsen in de Schakel. Het
jaarverslag is bijna klaar. Bekendheid creëren kost tijd. Bijvoorbeeld maken van Nieuwsbrief.
Joyce maakt advertentie met oproep voor plaatsing volgende week.
Jaarverslag: buurtpreventie is niet van de Dorpsraad. Vermelden we dit in jaarverslag? Er
komt een korte tekst over buurtpreventie en ondersteuning vrijwilligers.

5.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
Het is rustig met aanvragen via Verrijk je wijk. Toch zijn er vaste evenementen. We kunnen
later in het jaar een oproep doen.

6.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep (Roland)
Tekst voorstel website voor BOG en Buurtbudget.
Artikel over BOG in de schakel (zie tekst BOG website).
Roland neemt voorzitterschap van de BOG op zich. Er komt een oproep voor bredere
bezetting. Website/facebook? Bijeenkomst 26 maart gaat niet door. Op 28 mei is de
volgende vergadering. Oproep in nieuwsbrief met resterende data met oproep Buurtbudget.
Corné levert tekst aan. Tineke stuurt bericht naar John en iedereen. Info stuurt naar
iedereen.

7.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
Wilma neemt zitting in werkgroep project ZonMw/koffietijd.

“Kijken naar kansen” plaatsen op website? Flyer wel op website? Deze is opgestuurd naar
Joyce en zij zal zorgen voor plaatsing van de tekst van de flyer op de website.
8.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
Knollebollekus zijn bezig. Waarschijnlijk vanwege Corona weinig activiteit.
In gesprek van Corne, Willem en Tineke met beleidsmedewerker Jeugd van de gemeente en
R-Newt is gesproken over mogelijkheid van buurtcoaches. Nog geen terugkoppeling van
beleidsmedewerker gekregen. Corné mailt hierover naar de beleidsmedewerker.

9.

Werkgroep Evenementen (Joyce)
Gedecoreerden bijeenkomst: deze kan niet doorgaan eind april. Schalm, catering, harmonie
en gildes kunnen afgezegd worden. Doen we dit jaar nog? Door Corona ontwikkeling een
jaar niet. Nieuwe personen kunnen bericht krijgen dat ze eigenlijk uitgenodigd zouden
worden en dat volgend jaar de huldiging is. Bekende personen kunnen bericht krijgen dat er
geen gedecoreerdenbijeenkomst is. Tineke geeft dit door aan de betrokken vrijwilliger die
een bericht zal sturen. Ook kan er daarna een bericht op de website.

10.

Commissie Duurzaamheid (Anton/John)
Openbaar watertappunt winkelcentrum. Er zou in winkelcentrum Koningsoord een "Openbaar watertappunt" komen via "Join the Pipe". Deze is inmiddels aangelegd..
https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/tilburg-krijgt-15-watertappunten/

KBO bijeenkomst is geannuleerd.
11.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
Geen opmerkingen.

12.

Actiepuntenlijst (Anton)
N.a.v. mail Corné de vraag "het onderwerp kernwaarde/uitgangspunten van de dorpsraad
onder de loep nemen en mogelijk een aparte vergadering voor plannen. (nieuwe lijst
zie bijlage).
Anton: In het "Projectenoverleg" is gesproken over "Haalbaarheidsonderzoek terrein oude
winkelcentrum Eikenbosch". Daarin werd ons duidelijk geadviseerd om een plek aan deze
"overlegtafel" op te eisen. (als dat tenminste nog niet het geval is). Roland: naar aanleiding
van de voorlichtingsavond heb ik gevraagd aan de projectleider van de gemeente waarom
ze ons niet hebben benaderd en niet gevraagd hebben of de presentatie niet op onze website geplaatst zou kunnen worden. De volgende dag kreeg ik dus het verzoek. Ik heb erop
aangedrongen ons er meer/beter in te betrekken. Hoe worden we op tijd betrokken? We
gaan zelf een brief schrijven naar de wethouder.
Bijeenkomst met politieke partijen: D66 en SP volgen nog. Met D66 is al kort gesproken.

13.

Rondvraag
Werken in de Cloud (Willem): Corné: kan iedereen er mee omgaan? Je hebt hiervoor Office
365 nodig. Misschien eerst Dropbox proberen? Corné denkt erover na.
Lege winkels nieuwe winkelcentrum: is dit een taak voor de Dorpsraad? Dit laten we aan de
ondernemers over.

Omgevingswet: gemeente wil dit bij wijkraden leggen. Is het nodig een training te volgen? Bij
gemeente vragen wat deze wil. Participatiebesluit? Op agenda plaatsen voor het gesprek
met dorpswethouder op 19 mei. Evt. aparte vergadering om hierover te praten.
Onveiligheid Koningsoord: gaan we door met organiseren met bijeenkomsten? Brandweer
zegt dat het veilig is. Veel ouderen komen met een rolstoel. Zonnebloem organiseert daar
niets. We gaan dit per bijeenkomst bekijken. Gevoel van veiligheid is er niet en
toegankelijkheid is minder. Komende maanden wordt er toch niets georganiseerd. Aan
Schalm vragen hoe veiligheid is. Dit op de actiepuntenlijst zetten. Evt. overleg voorzitter
Schalm.
Foto voorkant jaarverslag: wie kent fotograaf van de Schakel ? Wie heeft leuke foto?
Collagefoto? Moodboard BE? Evt. een collagefoto met activiteiten.
Sjef: i.v.m. in de Cloud werken: zijn mogelijkheden op laptop voldoende? Onedrive
downloaden. Corne komt erop terug.
14.

Sluiting
De bijeenkomst wordt gesloten. Volgende bijeenkomst op 9 april via Skype; DB is op 1 april.

