NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 22 december 2020 20.00 uur TEAMS

1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
De notulen van 26 november worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken/mededelingen:
- Brief Raad van Advies De Schalm n.a.v. enquête
- Nieuwe omgevingswet: inventarisatie wie bij de toelichting wil zijn wordt gedaan.
- Lidmaatschap Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant; Anton zal nadere informatie
opvragen. Wordt vervolgd.
- Statuten zijn door gemeente goedgekeurd, deze zijn naar de notaris gestuurd.
Behandeling volgt in 2021.
- Stand van zaken gesprekken kandidaten
- Vervolggesprek i.v.m. De Stulp is geweest.
- Uitwerking bewonersonderzoek/Dorpsagenda is naar omgevingsmanager gestuurd.

2.

Werkgroep Monitoring/ Maandelijks overleg gemeente (Roland)
- Verslag monitoringgroep verkeer van 9 december jl. Publicatie van het verslag volgt later
door monitoringgroep.
- Evaluatie parkeerterrein Koningsoord: oude ontsluitingsweg wordt aangepast. Er volgen
maatregelen om de weg te versmallen en voor fietsers te verbieden en de weg wordt
eenrichtingsverkeer. Uitvoering januari 2021.
- Aanpassing fietspad kruising Raadhuisstraat/Eikenboschweg: de overgang van het
fietspad de Raadhuisstraat is aangepast.
- Omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de “Flex” drempel in de Eikenboschweg.
Na onderzoek is gebleken dat het bezwaar gegrond is (geluid en trillingen). Er gaat
gezocht worden naar een alternatief, vervanging van de drempel gebeurt wanneer er een
alternatief is, gezien het gevaar op overschrijden max. snelheid.
- Gemeente krijgt subsidie voor het aanleggen van 2 verkeersplateaus. Met omwonenden
moet nog overlegd worden over de twee locaties. Met Arriva is de aanleg al afgestemd.
Voorziene plaatsen Jeroen Boschlaan/Verdilaan en in de Kerkstraat
Torenpad/Vrijheidsstraat.
- Problematiek Kerkakker/Bochtakker. De gemeente heeft een voorstel gedaan voor
herinrichting van het plein. Stuk vergroening en aanpassing van aantal bankjes.
Wijkregisseur heeft voorstel gestuurd voor commentaar. Tekening is gemaakt. In januari
volgt overleg met wijkregisseur over deze oplossing.

3.

Stakeholdersoverleg (Roland)
- Verslag brainstormsessie Heijmans.

4.

Werkgroep Communicatie (Joyce)
- Kersttekst is gepubliceerd in de Schakel.
- Mailwisseling met websitebeheerder i.v.m. problemen website/mail lopen via Willem.

5.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
- Financieel verslag.

6.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep (Roland/Corné)
- Mail einde BOG per 1-1-2021; vervolggesprek met wijkregisseur volgt in januari. Bericht
einde BOG staat nu bij nieuwsberichten op de website. In januari wordt een bericht
geplaatst in de Schakel.
Op de website staat “bij vragen mailen naar info-adres”.
- Bomenbeheersplan is nog steeds niet door de wijkregisseur gestuurd. John neemt
contact met haar op.

7.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
- Status update koffietijd: activiteit ligt stil. Vrijwilligers hebben wel contact met deelnemers.
- Status update locatie loket BE
- Overzicht bezoek loket BE en (halfjaarlijkse) evaluatie loket BE
- Status update fijn thuis gesprekken; opleiding registratie voor vrijwilligers Loket BE op
26 januari 2021. Contour de Twern zorgt voor koppeling met vrijwilligers.
- Platform Welzijn en project Ggoud: Wilma en Tineke zullen deelnemen aan de
werkgroep t.b.v. deelgebied 4: woonomgeving oud en thuis in je wijk of dorp.
- Contract locatie Loket BE: muziekkamer 3 van de Schalm is beschikbaar. Wilma maakt
een stappenplan voor communicatie.

8.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
R-Newt update: er waren enige activiteiten in de planning, maar deze zijn door coronamaatregelen niet doorgegaan. Mogelijk wordt er iets georganiseerd tijdens carnaval.

9.

Werkgroep Evenementen (Joyce)
Gedecoreerden in 2021: kan dit in april 2021 doorgaan? Afwachten hoe het met coronamaatregelen gaat. Anders een alternatief bedenken.

10.

Commissie Duurzaamheid (Anton/John)
- Verslag gesprek met BEC, energieadviseur Tilburg; BEC wil een gesprek met DR i.v.m.
communicatie. Onafhankelijkheid van de DR moet goed in het oog worden gehouden.
- Wijk- en buurtradenoverleg oplaadpuntenbeleid (verkorte versie beleidsplan reeds
rondgestuurd): presentatie volgt.

11.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
- Een van de wijkagenten gaat stoppen in Berkel-Enschot. Er komt een nieuwe wijkagent
in 2021.

12.

Actiepuntenlijst (Anton)
Aangepast.

13.

Activiteitenkalender (Anja)
Aangepast.

14.

Rondvraag
- Aanvraag van student bestuurskunde i.v.m. bijwonen vergadering. Roland neemt contact
op.
- Bouwplan woonzorgcentrum Eikenhuys rondgestuurd.
- Herbestemming Eikenbosch: omgevingsdialoog wordt in 2021 opgezet.

15.

Sluiting

