NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 3 september 20.00 Schalm

1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
De notulen van 9 juli worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken/mededelingen:
- Startbijeenkomst Integrale kijk op ouderen (Gezond en gelukkig oud in Tilburg) is
geweest op 3 september jl.
- Voors en tegens traktatie appeltaart. Dit lijkt momenteel niet het goede moment. Mogelijk
in de toekomst bij bijeenkomst verenigingen of nieuwjaarsreceptie.
- Ontwikkeling Gerardusplein; weinig negatieve geluiden van inwoners, tekening
plattegrond wordt aangepast.
- Verslag Klankbordgroep tijdelijke herinrichting Eikenbosch (tweede concept volgt).
Speelplekken gaan meer richting noorden en niet waar de Schalm heeft gestaan.
- Jaarverslag Sociale Raad Tilburg.
- N.a.v. onze brief naar de wethouder betreffende speeltuin den Herd is er snel actie
geweest; in week 29 zijn speeltoestellen geplaatst.

2.

Statutenwijziging (Anton)
De meest belangrijke aanpassingen: afspiegeling van sectoren is niet meer opgenomen en
voortaan minimaal 1 openbare vergadering. Werkoverleggen zijn niet openbaar. Notaris
heeft statuten goedgekeurd. Alle Dorpsraadsleden zijn aanwezig. De statuten, zoals
vastgelegd in concept 26-08-2020, worden door alle Dorpsraadsleden goedgekeurd.

3.

Werkgroep Monitoring/ Maandelijks overleg gemeente (Roland)
Voorstel wijkregisseur oversteek Raadhuisstraat (bij Pandgang). Pandgang is een uitrit. Er
komt een soort zebrapad in de Raadhuisstraat. 9 September is de eerste bijeenkomst van
monitoringsgroep.

4.

Stakeholdersoverleg (Roland)
Brainstormsessie voor nieuwe tijdelijke parkeerplaats voor huisartsenpraktijken. Huisartsen
vinden aangeboden parkeerplaats te ver lopen voor oudere patiënten. 10 September is er
een bijeenkomst.

5.

Werkgroep Communicatie (Joyce)
- Uitwerking bewonersonderzoek. Uitleg bestand en hoe nu verder. Er komt een
aangepaste versie.
We willen speerpunten opstellen voor dorpsagenda. Terugkoppeling is belangrijk naar
geïnterviewden en inwoners. Dit kan bijvoorbeeld door een nieuwsbericht in Schakel.
DB gaat prioritering maken.
- Er zijn klachten gekomen over hoog staan van onkruid in het dorp. Gemeente heeft te
weinig naar Heijmans Infra gekeken of onderhoud van het groen goed gebeurt.
Wijkregisseur zou gesprek met Heijmans Infra aangaan. Er verschijnen veel berichten op
Facebook over veiligheid inwoners. Wij gaan opnieuw gemeente aanspreken om werk
van Heijmans Infra voor onderhoud van het groen te verbeteren.
- Website ontvangt update.

6.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
Tilburg Vakantiestad: we hebben een aanvraag ontvangen vanuit Hoge Hoek. Na verder
navragen om formulier in te vullen vanwege corona maatregelen geen reactie meer
ontvangen.

7.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep (Roland/Corné)
Nieuwe bijeenkomst is 24 september 20.00 uur in de Schalm.

8.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
- Loket-BE in Torentjeshoef is al enige tijd gesloten in verband met de RIVM maatregelen.
Sinds 3 september is Loket BE weer geopend in de Stulp, waarbij de openingstijd is
aangepast naar donderdag 9.00-11.00 uur.
- ContourdeTwern is gestart met een 2-wekelijkse zomerlunch bij Koningsoord. Opkomst
is zeer gering.
- Op 13 augustus is er een bijeenkomst geweest over "meedenkers" en Fijn thuis
Bezoeken. Hierbij waren o.a. loket BE, loket U en ContourdeTwern aanwezig. Dit wordt
nog vervolgd.
- Stand van zaken ZonMw koffietijd. Koffietijd is weer opgestart en inwoners zijn van
wachtlijst gehaald.
- Puzzel uitleen heeft nieuwe actieve vrijwilligster.

9.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
Geen opmerkingen.

10.

Werkgroep Evenementen (Joyce)
Vanwege corona maatregelen kan de nieuwjaarsreceptie niet door gaan. Schalm en
Concordia moeten worden geïnformeerd.

11.

Commissie Duurzaamheid (Anton/John)
- Repair café + bericht aan KBO BE. Anton is enthousiast om dit in Berkel-Enschot op te
starten. Hij zal KBO benaderen.
- Milieustraat Hoolstraat; er komt een nieuw milieustation. Nog niet bekend waar.

12.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
Er is een aanmelding gekomen voor Veilig Honk op Spoordijk. Er is al een Veilig Honk, maar
deze is richting Oisterwijk. De aanmelding is voor richting Tilburg.

13.

Actiepuntenlijst (Anton)
Aangepast.

14.

Activiteitenkalender (Anja)
Aangepast.

15.

Rondvraag
- Muurschildering stroomhuisje. Dit hoort bij buurtbudget.
- Aanpassing eenrichtingsverkeer en voorrang fietser (John). We zullen 30km bij
gemeente onder de aandacht brengen.
- Vraag ContourdeTwern busje voor bejaarden voor boodschappen bij Koningsoord en
daarvoor benaderen ondernemers winkelcentrum (Jos).
Hiervoor is de voorzitter van de winkeliersvereniging benaderd.

16.

Sluiting

