NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 9 juli 20.00 Schalm

1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
De notulen van 11 juni worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken
• Mail Woonagenda 50PLUS + vervolg
• Vervolg kandideren als bestuurslid/ of (tijdelijk) rol als adviseur van de DR
• Vervolg uitkomst brainstorm 24 juni: mogelijk een flyer opstellen, stakeholders in
kaart brengen, meer betrokkenheid van inwoners, ideeënbus.
• Vraag van gemeente over locatie voor de vlaggenmast; voorstel DB in buurt van
jeu de boulesbaan
• Werkzaamheden Raadhuisstraat; werkzaamheden komen voort uit de ontwikkelingen
van Koningsoord. De nutswerkzaamheden in de Raadhuisstraat zijn in opdracht van
3 opdrachtgevers: Heijmans Vastgoed, GAP2 en Novaform. Daarnaast is Novaform
nog separaat opdrachtgever voor een reconstructie van een elektrakabel die op hun
perceel ligt en richting Raadhuisstraat gaat.
• Wegwijsborden in het dorp; verzoek van gemeente, BOG is hierbij betrokken.
-

Er komen twee publicaties in de Schakel: interview Tineke en felicitaties aan Schakel
door Tineke en Joyce.
Motie zorgbuurthuizen is aangenomen.
https://api.notubiz.nl/documents/8912350/1/file?version=2.0.0&open=browser&token
Brief aan wethouder over weggehaalde speeltoestellen in speeltuintjes.
Afspraak over Stulp 2.0 wordt gepland.
Statutenwijziging door Anton gemaakt. Iedereen bekijkt deze en wordt op agenda
september gezet.
Met Platform Welzijn bezig geweest met activiteit in dorp. Gemeente heeft gekozen voor
project met twee dorpen (Udenhout en Berkel-Enschot).
Verslag overleg Heemkundekring: willen allebei samenwerken. Contactpersoon wordt
Jos (reeds lid van Heemkundekring).
Toelichting overleg met Tangent: capaciteit scholen is voldoende; plan toekomstige bouw
Rennevoirt is nog niet afgerond. Veiligheid en parkeerprobleem besproken. Voldoende
personeel op scholen. Passend onderwijs mogelijk. Kinderen in Berkel-Enschot scoren
goed. Er komt een nieuw beleidsplan. Mogelijk in toekomst toelichten bij Dorpsraad.

2.

Werkgroep Monitoring/ Maandelijks overleg gemeente (Roland)
Maandag 6 juli bijeenkomst (via Teams) met gemeente en DR geweest.
Ervaren voorzitter (programmamanager gemeente), verkeersdeskundige en10 inwoners
worden uitgenodigd voor bijeenkomst begin september. Doel is vastleggen van scoop van
monitoring (bijvoorbeeld Koningsoordlaan).

3.

Stakeholdersoverleg (Roland)
Geen opmerkingen.

4.

Werkgroep Communicatie (Joyce)
Verslag enquêteren op winkelcentrum: ongeveer 19 ingevuld op weekmarkt. Vervolg op
zaterdag. Veel genoemd verkeersveiligheid en parkeerterrein winkelcentrum.

5.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
- Uitgave 1e half jaar 2020 (zie bijlage).

-

Tilburg heeft Vakantiestad. Wij willen voorzichtig zijn met pr campagne i.v.m.
coronamaatregelen. Wij wachten op initiatieven van inwoners. Geen verdere actie.

6.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep (Roland/Corné)
Verslag (zie bijlage).
- Verzoek voor bankje reeds ingevuld. Bankje staat er al. Opnemen in nieuwsbrief met
foto.
- In Buurtbudget verzoek gekomen voor kunstproject op transformatorhuisje bij oude
winkelcentrum/Abdijlaan.
- Nog steeds op zoek naar deelnemers voor Buurtbudget. Interview in Schakel volgt.

7.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
- Update status koffietijd: dinsdag en woensdag gestart. Minder deelnemers. Vrijwilligers
halen inwoners op. I.v.m. coronamaatregelen nog geen inwoners benaderen van de
wachtlijst.
- Update status loket BE: evaluatie rondgestuurd.

8.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
Geen opmerkingen.

9.

Werkgroep Evenementen (Joyce)
Geen opmerkingen.

10.

Commissie Duurzaamheid (Anton/John)
Geen opmerkingen.

11.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
Geen opmerkingen.

12.

Actiepuntenlijst (Anton)
Zie bijlage.

13.

Activiteitenkalender (Anja)
Zie bijlage.

14.

Rondvraag
- Corné: geen 2e termijn in de Dorpsraad.
- Vakantieplanning nog niet gemaakt dit jaar. Wilma maakt deze.
- Willem: goaltjes nog niet geplaatst bij Enschotsebaan.
- Jos gaat zich bezig houden met werving nieuwe leden.

15.

Sluiting

