NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 26 november 2020 20.00 uur TEAMS

1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
Roland en Willem zijn afwezig (met kennisgeving).
De notulen van 29 oktober 2020 worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken/mededelingen:
- Fles wijn voor vrijwilligers
- 3 kandidaten voor Dorpsraad (DR) worden uitgenodigd voor gesprek
- Afspraak Humankind kinderopvang wordt gemaakt
- Verslag overleg wethouder Dols (onderwerpen waren o.a. omgevingswet,
haalbaarheidsonderzoek Eikenbosch, onderhoud groen, monitoring, Loket BE, AHOED,
statuten en dorpsagenda)
- Participatie herinrichting Jeroen Boschlaan/Vincent van Goghlaan: participatie is niet
goed gegaan, gemeente gaat proberen deze te verbeteren. Dorpsraadsleden worden
hierbij betrokken.
- Brief Heemkundekring (ter kennisname)

2.

Werkgroep Monitoring/ Maandelijks overleg gemeente (Roland)
- Heijmans is bezig met een tekening van de weginrichting langs deelgebied 6
(Koningsoordlaan-parkeerplaats bij Aldi). Hier is men het over eens. Over de nieuwe
inrichting van de parkeerplaats is nog geen overeenstemming. Een overleg volgt z.s.m.
met alle partijen om duidelijkheid te geven.
- Er is ook nog geen duidelijkheid over het fietspad langs het Eikenlaantje, projectleider
heeft inspraak en er moet worden overlegd met de bewoners Dr. Schaepmanstraat.
- Er is een oplossing voor de parkeerplaats van de AHOED (voor de artsen) bedacht.
Hierdoor wordt de Pandgang autovrij. D.w.z. behalve hulpdiensten en bezorgdiensten
voor Roozen van Hoppe en AHOED.
- DR wil voor de agendering op de dorpsagenda op de hoogte blijven van ontwikkelingen
m.b.t. knelpunten veiligheid die in monitoringsgroep al dan niet aangepakt worden.

3.

Stakeholdersoverleg (Roland)
Er is door de gemeente bij de Dorpsraad geïnformeerd naar de inrichting van Eikenbosch.
Hoe moet het participatieproces gaan? Er volgt discussie en er worden enkele voorstellen
gedaan.
In december volgt een communicatiemoment als het voorlopig inrichtingsplan ondertekend is
door alle partijen (gemeente, Heijmans, ’t Heem, Rennevoirt en betrokken
woningbouwcorporaties). Als het niet door een inloopavond kan dan waarschijnlijk door een
papieren presentatie (huis aan huis). Mogelijk dat een externe partij wordt gevraagd om de
communicatie en participatie te leiden. De gemeente heeft gevraagd mee te denken met het
participatieproces en zij ziet een aantal mogelijkheden:
1. Uitgaande van de huidige klankbordgroep en deze uitbreiden met straten
die grenzen aan het bouwgebied (uitbreiding Torentjeshoef)
2. Dorpsbrede klankbordgroep bewoners
Vanwege de korte termijn volgt een nieuwe meeting volgende week waar een klein aantal
DR-leden aan zal deelnemen om een goed advies aan de gemeente te kunnen geven. Deze
DR-leden gaan aan de slag met de voorstellen informeren daarna de gemeente over hun
advies.

4.

Werkgroep Communicatie (Joyce)
- Er is een uitwerking gemaakt van het bewonersonderzoek en de rondetafelgesprekken.
Een gesprek met de omgevingsmanager hierover vanwege de dorpsagenda volgt.

-

De Dorpsraad App wordt regelmatig gebruikt voor discussie. Verzoek is om deze niet
meer te gebruiken voor discussiepunten maar alleen voor informeren e.d.
In de email zijn nog steeds problemen met het verzenden vanuit een dorpsraadmailadres
naar ontvangers met een @home, @ziggo en @kpn-adres. Hier wordt nog aan gewerkt.
De website geeft nog problemen met uploaden nieuwsberichten. Hier wordt ook nog aan
gewerkt.
I.p.v. een nieuwjaarsreceptie gaat op ons verzoek Concordia zelf een video opnemen.
Op 10 december wordt de video van wethouder Dols opgenomen. Daarna zal de
voorzitter van de DR een video opnemen van max 2 minuten.

5.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
Geen opmerkingen.

6.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep (Roland/Corné)
Bijeenkomst november is geannuleerd. Nieuwe datum is geworden 10 december a.s.

7.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
- Status Loket BE: de Schalm heeft andere ruimtes aangeboden, hiervoor is de huurprijs
flink hoger. Een centrale plek voor bredere dorpsfunctie is wenselijk.
- Status Fijn thuis gesprekken: Een vervolggesprek met de pilotgroep is op 1 december.
De opmerkingen van vrijwilligers loket BE worden daar ingebracht. In januari volgt een
training voor vrijwilligers Loket BE voor registratie van gesprekken.

8.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
Geen opmerkingen.

9.

Werkgroep Evenementen (Joyce)
Geen opmerkingen.

10.

Commissie Duurzaamheid (Anton/John)
- Collegebesluit 37 bomen achter de Raadhuisstraat op termijn op lijst monumentale
bomen is vastgesteld.
- John geeft aan dat ook hij aan de klankbordgroep tijdelijke herinrichting Eikenbosch heeft
deelgenomen. Er volgt discussie over onze rol als Dorpsraad. De kosten voor tijdelijke
herinrichting zijn deels voor de gemeente en vallen mee. Wij hebben wel een
signaleringsfunctie. Onze prioriteit ligt bij het belang van de bewoners.
- We hebben een uitnodiging ontvangen voor informatieavond oplaadpuntenbeleid. Anton
zal deelnemen.
- Energie coöperatie BE wil een gesprek met de DR.

11.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
Geen opmerkingen.

12.

Actiepuntenlijst (Anton)
Aangepast.

13.

Activiteitenkalender (Anja)
Aangepast.

14.

Rondvraag
Jos maakt een reactie op de brief van de Heemkundekring inzake archeologische
opgravingen in de nieuwbouwwijk Berk en Hout.
Wilma informeert naar het wegwijsbord kapel op het winkelcentrum. De kapel is achter de
parkeerplaats op de bouwplaats.
DR heeft een bomenverordening ontvangen. Er was gevraagd om een bomenbeheersplan.

15.

Sluiting

