NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 29 oktober 2020 20.00 uur TEAMS

1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
De notulen van 1 oktober worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken/mededelingen:
- Speech nieuwjaar voorzitter Concordia: videoboodschap is akkoord. Voorstel DR is
3 aparte filmpjes en een verkort woordje in Schakel van wethouder en DR.
- Informeren naar een communicatiebudget; er is weinig ruimte bij gemeente.
Bewonersbudget moet voldoende zijn.
- Verslag ontmoeting voorzitter winkeliersvereniging/Jos.
- Verzoek voor ondersteuning brief aan Rijkswaterstaat; veel bewoners zullen plezier
hebben van schermen bij N65. Wij willen medewerking geven aan bewoners langs N65.
Geluidsnormen worden niet overschreden. Mogelijkheid is ander asfalt. Initiatief ligt bij
bewoners.
- Verslag overleg met gemeente en Heijmans over parkeerplaatsen/toegangswegen
Koningsoord. Voor vervolgoverleg is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Al
communiceren in de Schakel? Alleen vermelden dat er gesprekken gaande zijn.
- Mogelijk 2 of 3 kandidaat leden; voorstel om met alle kandidaten gesprekken te voeren.
Voorzitter neemt contact op om meer over achtergrond kandidaten te weten te komen.
- Bouw appartementen Eikenhuys (brief reeds ontvangen); buitenkant verandert niet,
binnenkant meerdere appartementen.
- Projectenoverleg 15 oktober jl. BuitenBeter app wordt aan gewerkt. Termijn is niet
bekend. App wordt landelijk gebruikt. Processen binnen gemeente kunnen worden
verbeterd.
- Wegwijsborden (Roland en Jos); lijst doorgestuurd naar wijkregisseur en DR-leden.
- Herinrichting Jeroen Boschlaan: participatie is niet goed verlopen. Contact gehad met
gemeente en bewoners. Verslag volgt. Proces over betrokkenheid bewoners is niet goed
verlopen.

2.

Stand van zaken Statutenwijziging
Nieuw concept 11 oktober 2020 + toelichting. Omgevingsmanager heeft reactie gegeven.
Werkgebied is anders omschreven. Vacatures komen digitaal. De statuten, zoals vastgelegd
in concept 11-10-2020, worden door alle Dorpsraadsleden goedgekeurd.

3.

Werkgroep Monitoring/ Maandelijks overleg gemeente (Roland)
Bijeenkomst is verzet naar 18 november. Commentaar op monitoringsplan wordt verwerkt.

4.

Stakeholdersoverleg (Roland)
Tijdelijke parkeerplaats op toekomstige locatie van De Wever tot juni 2021. Brainstormsessie
is op 9 november.

5.

Werkgroep Communicatie (Joyce)
We hebben de belangrijkste uitkomsten van onze enquête en rondetafelgesprekken gedeeld
met de gemeente voor de dorpsagenda. We werken deze nog uit in een
verantwoordingsdocument.

6.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
Reglement Verrijk je Wijk (Sjef en Anton) (concept 9 oktober 2020).
Dorpsraadsleden gaan akkoord.

7.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep (Roland/Corné)
Eerstvolgende bijeenkomst is 19 november a.s.

8.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
- Verslag Fijn thuis gesprekken. Loket BE is weer gesloten vanwege Covid in
Torentjeshoef.
- Gesprek gehad over Stulp. Suggesties en schetsen zijn gemaakt. Het is een landelijk
probleem. Uiteindelijk gaat het om de kosten. Men is hoopvol op een goede afloop.
- Ouderenvervoer (Jos); er is geen budget. Er is 17 november een volgende bijeenkomst.
Stimuleren Automaatje? Jos houdt Wilma op de hoogte.

9.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
- Knollebollekus activiteiten liggen stil.
- R-Newt (verslag reeds ontvangen); problemen zijn bijvoorbeeld weinig uren, Covid en
geen ontmoetingsplaats in het dorp. Kennismaken met jeugdcoaches van gemeente?
Kijken waar wij R-Newt kunnen ondersteunen. Later willen wij nog een keer een gesprek
aangaan. Navragen of verslag gedeeld mag worden.

10.

Werkgroep Evenementen (Joyce)
Nog een keer vermelden in de Schakel dat de nieuwjaarsreceptie niet doorgaat in december.
In januari 2021 volgt verslag van speeches wethouder en voorzitter Dorpsraad.

11.

Commissie Duurzaamheid (Anton/John)
2 artikelen over gevolgen van takbreuk in bomen (John); gemeente is altijd verantwoordelijk.
Ook voor dode hout in de bomen. Goed onderhouden is hun taak. Jaarlijks moet een visuele
controle van de bomen zijn (VTA). Concrete voorbeelden zijn duidelijker om de gemeente
aan te kunnen spreken. Enschotsebaan, Eikenlaantje en Eikenboschweg zijn goede
voorbeelden. BuitenBeter app is reeds gebruikt om misstanden te melden. Navragen
wanneer onderhoud van bomen op de planning staat. Bomenbeheersplan? Dorpsraad gaat
probleem melden bij wijkregisseur m.b.v. foto’s.

12.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
Geen opmerkingen.

13.

Actiepuntenlijst (Anton)
Aangepast.

14.

Activiteitenkalender (Anja)
Aangepast.

15.

Rondvraag
- Contactpersoon Nieuwe Warande: fietsdoorgang naar de Kraan is afgesloten. In
november komt de fietsroute weer vrij (Roland).
- Groenonderhoud (Willem); veel overlast van grote bladeren op Durendaelweg. Zeker
8 van de 12 maanden per jaar. Gemeente geeft aan dat er een bomenexpert kan kijken.
Advies is bomen snoeien. Ingewikkeld probleem. BOG vervult geen rol met betrekking tot
bladafval omdat er andere afspraken over zijn gemaakt. Gevaarlijke situaties moeten
worden opgelost. Draagvlak creëren is belangrijk (bijvoorbeeld d.m.v. petitie).
- Problemen Bochtakker/Kerkakker: probleem doorgezet naar BOG en wijkregisseur.
Buurtpreventie is hier reeds mee bezig.
- Parkeren Koningsoord: aanpassing gemaakt in voorstel. Extra inrit mogelijk gemaakt.
Voorstel wordt gestuurd aan DR-leden.
- Voorstel Gerardusplein is door gemeente geaccepteerd. Extra parkeerplaats gecreëerd
en beter inrijden mogelijk.
- Eikenhuys makkelijker te bereiken met fiets: doorsteek is gepland; en fietsroute?
- Tilburg Nieuws: REKS vragenlijst invullen voor liefhebbers.
- Foto’s maken van veiligheidsissues en aanleveren bij Joyce/Anton.
- De e-mailboxen van de Dorpsraad zijn sinds kort verhuisd. Bij sommige dorpsraadsleden
werkt de e-mail nog niet optimaal.

16.

Sluiting

