NOTULEN WERKOVERLEG
9 mei 2019, 20.00 uur de Schalm

•

Opening en Mededelingen
Binnengekomen stukken:
•

Brief van SWO. Kort samengevat: contact gewenst met de gemeente
gericht op duidelijkheid over subsidie 2020. Tineke heeft hiervoor bij de
gemeente aandacht gevraagd, nu afwachten.

•

Mail met verzoek om inzicht in onze statuten bestemd voor andere
Dorpsraad. Anton heeft hierop gereageerd, met verwijzing naar de statuten
op de website. Ook zal hij de matrix met verdeling in werkgroepen
toesturen.

•

Opvolging Hanny en verandering secretariaat.

Agenda activiteiten komende maanden (zie bijlage).
•

•

Mededelingen DB (Tineke)
•

De Dorpsraad gaat i.v.m. het aftreden van een bestuurslid en wisseling
van functie op zoek naar een nieuwe secretaris.

•

Door miscommunicatie is het gesprek met De Wever niet door gegaan. Er
komt een nieuwe afspraak.

•

Verslag ontvangen over buslijn 9. Dit proces zal vervolgd worden.
Belangrijk om tijdig de juiste informatie te verzamelen voor aanpassing van
de vervoersconcessie .

Werkgroep Monitoring (Roland)
•

Verslag klankbordgroep (zie bijlage ter kennisname).

•

Verslag Nieuwe Warande (zie bijlage ter kennisname)

Men was niet geheel tevreden over het verslag omdat het onderwerp: afsluiting van
nieuwe Warande niet is besproken.
Als het goed is, is er vandaag bij de afsluiting van De Kraan een nieuwe slagboom
geplaatst op de plaats waar eerst de betonblokken stonden.

•

•

•

•

Overleg met de monitoringsgroep gericht op de ontwikkeling van de
Koningsoordlaan. De Dorpsraad kon nog geen tekeningen krijgen. Zoals
de situatie nu is. Volgende week wordt fase 1 opgeleverd. 2e deel dat nu in
aanleg is, is het deel achter Rauwbraken. In juni wordt de 1e fase van deel
2 opgeleverd. Het deel bij de fietstunnel is nu onder aanbesteding. Ze
wachten nu op de tekeningen. Zoals het er nu naar uitziet wordt de gehele
Koningsoordlaan in week 50, voor de kerst opgeleverd. Dit in lijn met het
winkelcentrum, dat ook voor kerst moet worden opgeleverd.

•

Omgeving nieuwe Warande, is het zinvol om een werkgroep te vormen?
Kunnen de bewoners nog meedenken over de inrichting van de omgeving.
Een aantal bewoners hebben belangstelling om mee te denken.

•

Project woningen Enschotsebaan: huidige voorstel plannen bekijken, oude
plan (2008) versus nieuwe opzet nieuwe plan. Inzicht vergaren, wie is de
projectleider bij de gemeente Tilburg, wat zijn de laatste ontwikkelingen
t.o.v. het plan in 2008. Hoe ver/definitief zijn de plannen?

Werkgroep Communicatie (Joyce)
•

20 jarig bestaan DR: idee om uit te werken interview met alle voorzitters:
Tineke Donga, Joost Bruinsma, Joop Blom, Robert Holl, Ad van der
Bruggen. Wat zij het belangrijkste vonden in de periode dat zij voorzitter
zijn geweest. Joyce neemt contact op.

•

Stavaza verkorte versie jaarverslag. Joyce levert het jaarverslag aan bij de
drukker deze week en de verkorte versie wordt daarna bijgesloten bij De
Schakel

•

On hold project m.b.t. researchen bij de bewoners van Berkel-Enschot. Er
volgt eerst een gesprek met Marc van Akkeren over eventuele
ondersteuning door P2. Dit wordt opgepakt door Ronald, Tineke, Joyce en
John.

Werkgroep Verrijk je Wijk / financiële zaken (Sjef)
•

Gesprek en de stavaza over de gemaakte afspraken met Hemels.

•

De financiële verantwoording voor 2018 is door de gemeente goedgekeurd
en daarmee afgerond.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep / Veiligheid (John/Corné)
De vergadering moet nog plaatsvinden, nu geen update

•

Werkgroep Zorg en Welzijn (Hanny)
•

Samenwerkingsovereenkomst Platform Welzijn (zie bijlage)

Er is niet gekozen voor een notulist met onkostenvergoeding. In de
overeenkomst staat o.a. dat de deelnemende partijen elkaar informeren en

activiteiten afstemmen. Zo weet iedereen van elkaar waar ieder mee bezig is.
Ook is afgesproken om een platform te zijn voor de ontwikkeling van nieuwe
ideeën De betrokken partijen zullen de overeenkomst gaan ondertekenen.
•

Werkgroep Evenementen (Hanny, Corné)
•

Evaluatie receptie gedecoreerden. Sjef, Tineke en Hanny gaan een
gesprek voeren gericht op de horeca met Hemels en De Schalm.
De datum voor volgend jaar is de gedecoreerdenbijeenkomst op zaterdag
25 april 2020. Evaluatiepunten zijn besproken.

•

Actiepuntenlijst (Anton)

•

Rondvraag

•

•

Groenstrook Dr. Schaepmanstraat (zie bijlage)

•

Overleg met Heijmans over participatie nieuwbouw. Inventariseren wat
voor mogelijkheden er zijn om vanuit de Dorpsraad de bouw te kunnen
beïnvloeden. Deelplan 1 (Abijhof) maar ook over de andere deelplannen
en ook de herbestemming van Eikenbosch en locatie AH

•

Corné: poging om gesprek te plannen met Stichting Jeugdwerk

•

We hebben het logo van de Dorpsraad gemist in het boekje van St. Job.
Joyce zal navraag doen, wat hier de reden van is.

•

Willem heeft contact gehad met RNewt. RNewt zoekt nog steeds een
goede plek voor de jongeren. Als Dorpsraad nemen we onze faciliterende
rol. Willem gaat gesprek met RNewt aan welke gesprekken zij aankunnen
gaan met de jongeren en ook mogelijk met andere partijen in het dorp.

•

Enschotsebaan, klankbordgroep ontwerp voor de weg is gereed,
presentatie is 22 mei in de Druiventros.

•

Ieder: voor de kennismaking van wethouder Rolph Dols met de DR en ons
dorp graag ideeën aanleveren. John, Sjef, Anton Jos en Tineke regelen
de kennismaking in mei.
Als er nog punten zijn die we in het bestuurlijk overleg met wethouder
Rolph Dols bespreken, dan graag aanleveren bij Tineke, en Irene (overleg
is 6 juni a.s.).

Sluiting

