NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 21 januari 2021 20.00 uur TEAMS

1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
Jos en Willem zijn verhinderd (met kennisgeving).
Toehoorder student bestuurskunde
De notulen van 22 december worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken/mededelingen:
- Vereniging Kleine Kernen; voorstel om lid te worden om kennis te delen. Voorstel wordt
geaccepteerd.
- concept jaarplanning 2021; voorstel om bloemen te sturen naar gedecoreerden 2020 en
2021 inclusief brief. Voorstel wordt geaccepteerd. Gilde, Schalm en Concordia
informeren dat er geen evenement volgt. Informatie plaatsen in nieuwsbrief (1x per
kwartaal).
- vervolggesprekken kandidaat bestuursleden; gesprekken vinden plaats zodra dit
persoonlijk kan. Dorpsraadsleden die aftreden zullen aanblijven tot vervanging geregeld
is.
- Jos en Tineke nemen deel aan klankbordgroep herinrichting Jeroen Boschlaan e.o.
Binnenkort beginnen ze met een eerste sessie van de klankbordgroep over de
nutswerkzaamheden.
- beoogd kandidaatlid wil toch geen lid worden, maar blijft wel beschikbaar voor
adviseurschap (verkeersdeskundige).
- Zuivelhoeve heeft een actie “De helpende kaas actie” en het daarmee opgehaalde geld
is bestemd voor een goed doel en de keuze van de Zuivelhoeve is Koffietijd.

2.

Werkgroep Monitoring/ Maandelijks overleg gemeente (Roland)
- kaartje parkeerplaats AHOED
- Werkgroep monitoring wordt vervolgd op 3 februari. Problemen die eerst worden
aangepakt zijn kruispunt Hoolstraat, veiligheid Brevierstraat en kruising
Brevierstraat/Eikenboschweg. Welke oplossing is meest haalbaar? Er is zorg over het
verkeer rond winkelcentrum. Bijvoorbeeld Koningsoordlaan richting Hoolstraat.
Molenstraat wordt aangepast samen met de aanleg van de rotonde Molenstraat/
Koningsoordlaan. V.w.b. de aanpassingen aan de Molenstraat volgt een
omgevingsdialoog met bewoners (participatieproces).
- eerste vergadering planteam voormalig Eikenbosch is vermoedelijk medio februari.
Vaststellen representativiteit na eerste publicatie in december 2020. Er hebben
14 belangstellenden aangemeld, indien representativiteit niet voldoende wordt gedacht
aan nieuwe publicatie. Deelnemers Dorpsraad zijn Jos en Roland. Verzoek van Tineke
om op tijd te schakelen i.v.m. overleg Stulp 2.0.

3.

Stakeholdersoverleg (Roland)
- parkeren Koningsoord: informatie volgt.

4.

Werkgroep Communicatie (Joyce)
- Nieuwjaarsspeech: artikel en video’s staan op de website. Ook speech van Concordia.
- YouTube kanaal is aangemaakt om video’s te plaatsen.
- contact kandidaatlid communicatie; zij zal proberen in februari deel te nemen.
- nieuwsbrief input: 8 februari deadline. Actie alle DR-leden.
- jaarverslag input: 26 februari deadline. Actie alle DR-leden.

5.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
- aanvraag Bewonersbudget 2021 is naar gemeente gestuurd.
- format t.b.v. gemeente welke voor 15-2-2021 binnen moet zijn
- samenstelling kascontrole commissie (Roland en John)

6.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep (Roland/Corné)
- wat doen we met BOG mailadres? Voorstel om dit per 01-03-21 op te heffen (mede
gezien veel spam). DB is akkoord. Verzoek om autoreply aan te maken. Link op website
ook verwijderen.
BOG-kop hernoemen op website? Mogelijk Verrijk je wijk of Buurtbudget? Joyce en
Corné maken een voorstel.
- bomenbeheersplan: reactie van wijkregisseur ontvangen, deze is doorgezet naar John
en DB. Gemeente heeft geen bomenbeheersplan. Er is een nieuwe ambtenaar bij de
gemeente die over dit onderwerp gaat. Voorstel om kennis te gaan maken (John en
Roland).

7.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
- update status verhuizing loket BE: verhuizing heeft 20 januari plaatsgevonden van
Torentjeshoef naar Koningsoord. Gaat pas open na opheffen lockdown. Informatie wordt
gedeeld in de Schakel zodra Loket BE fysiek open kan.
- Project GGOUD: 4 februari volgende bijeenkomst.
- bijeenkomst Fijn thuis gesprekken op 2 februari.
- Koffietijd: inventariseren of personen interesse hebben in digitale bijeenkomst of
“wandelchallenge”. Wilma informeert.

8.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
Geen opmerkingen.

9.

Werkgroep Evenementen (Joyce)
Geen opmerkingen.

10.

Commissie Duurzaamheid (Anton/John)
- verslag van de Informatiebijeenkomst Oplaadpuntenbeleid: mogelijk gaat gemeente
nieuwe kaart maken;
Problemen bij nieuwe woningen tegenover voormalig Eikenbosch? Bewoners kunnen
niet de auto bij het huis plaatsen en daarom moet de kabel over de stoep. Probleem
bespreken tijdens projectenoverleg.
- t.k.n. bewonersbrief Berkel-Enschot Energiecoaches; willen wij wervingsflyer
energieboxen op website plaatsen? Deze is van de gemeente. DR is akkoord.

11.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
We hebben leuke reacties ontvangen op eindejaarsattentie.
Eén van de wijkagenten werkt nu in Hilvarenbeek.

12.

Actiepuntenlijst (Anton)
Aangepast.

13.

Activiteitenkalender (Anja)
Aangepast.

14.

Rondvraag
- vraag ontvangen: kan schilderij wat in voormalige bibliotheek heeft gehangen ergens
anders worden opgeslagen? Voorstel om dit in de Schalm op te slaan
- meerjarenplan 2025 plaatsen op agenda projectenoverleg

15.

Sluiting

