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INLEIDING

INHOUD

In 2017 heeft de Dorpsraad (DR) zich weer
ingezet voor u en uw omgeving. Veel zaken
zijn niet direct zichtbaar voor u. Daarom
ontvangt u als bewoner van Berkel-Enschot dit
jaarverslag. Er is in 2017 veel gebeurd in ons
dorp en er staat nog veel te gebeuren.

NIEUW BESTUUR DORPSRAAD
KONINGSOORD
MKB
THEMAVERGADERINGEN
ZORG EN WELZIJN, LOKET BE
BEWONERS OVERLEG GROEP (BOG)
DUURZAAMHEID
ENERGIEBESPARING
EVENEMENTEN
VOORMALIG “VERRIJK JE WIJK” / FINANCIËN
NIEUWE BEWONERS/VEILIG HONK
SECRETARIAAT

Ons Koningsoord is in gebruik genomen, een
belangrijke gebeurtenis, waar de Dorpsraad
blij mee is. Tegelijkertijd zijn er nog de
‘rafelrandjes’ zoals de toegang van het
gebouw en het terrein. Het bouwverkeer naar
Koningsoord, maar ook andere op stapel
staande bouwprojecten, waaronder de
Nieuwe Warande (Oostkamer), voormalige St.
Ceciliaschool, en voormalige basisschool Klein
Berkeloo (St. Willibrordstraat), hebben
onverminderd onze aandacht gehad. De
werkgroep Ontsluiting is doorlopend actief.
Achter de schermen heeft de Dorpsraad over
deze onderwerpen en projecten veelvuldig
overlegd met gemeente Tilburg en
projectontwikkelaars. Soms hebben we direct
de raad en/of wethouder aangeschreven om
uw belangen te behartigen.

SAMENSTELLING DORPSRAAD
In 2017 waren 11 bewoners actief als lid van
de Dorpsraad. Op de laatste pagina van dit
jaarverslag 2017 vindt u de namen van alle
leden en hun functie of de werkgroep waarin
zij deelnamen. Momenteel zoekt de
Dorpsraad nieuwe leden voor de
bewonersoverleggroep én een nieuwe
voorzitter voor de bewonersoverleggroep.
Hebt u interesse om lid of voorzitter te
worden? Neem dan contact op met de
Dorpsraad via email:
info@Dorpsraadberkelenschot.nl.

Zorg en welzijn voor ouderen en de jeugd
hebben we ook in het vizier. Uit het
buurtbudget heeft de Dorpsraad samen met
haar bewonersoverleggroep (BOG)
verschillende initiatieven van inwoners
kunnen realiseren. Daarnaast is voor een half
jaar verlenging van deze pilot buurtbudget
bewerkstelligd.
In november zijn er 6 nieuwe bestuursleden
aangetreden en is de Dorpsraad weer op
sterkte gekomen. We hebben in 2017 veel
bereikt, mede door samenwerking met
betrokken inwoners of organisaties uit ons
dorp. Daar zijn we trots op!

info@dorpsraadberkelenschot.nl
www.dorpsraadberkelenschot.nl
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winkelcentrum en het deelplan MariënkroonKoningsoord.

KONINGSOORD
2017 was een bewogen jaar voor de
werkgroep Koningsoord, waarbij deze
werkgroep het druk heeft gehad en veel tijd
heeft besteed aan het volgen van alle
ontwikkelingen. Periodiek werd er overleg
gevoerd met de gemeente Tilburg over het
nieuwe winkelcentrum, de woningbouw, de
bereikbaarheid en toegankelijkheid van Ons
Koningsoord tezamen met de nieuwbouw van
het klooster en de hoofdwegenstructuur.
Waar nodig en mogelijk heeft de Dorpsraad
advies gegeven over de plannen.

Onverwacht bleek dat er veel meer grond dan
gepland moest worden afgevoerd. Vanaf
medio december is hiermee aangevangen. Bij
het ontbreken van alternatieve bouwwegen
komt ook dit forse bouwverkeer door de
Hoolstraat. Bewoners hebben bij de gemeente
geklaagd over zware overlast. Na gesprekken
tussen bewoners, de Dorpsraad, gemeente
Tilburg en organisatie Heijmans is besloten om
het aantal vrachtwagens tijdelijk te beperken,
het instellen van een verkeersbeperking en
het plaatsen van verkeersregelaars. Tevens
heeft de gemeente de organisatie Heijmans
opdracht gegeven om onderzoek te doen naar
alternatieve bouwroutes” (uitvoering begin
2018).
Overwegen & ontsluiting
Met het raadsvoorstel hoofdwegenstructuur
van (16-12-2016) werd een onafhankelijk
onderzoek ingesteld om te onderzoeken op
welke wijze de spoorwegovergang
Raadhuisstraat opgehouden kan blijven. Het
onderzoek begon in maart 2017.
Onderzoeksbureau MOVARES leidde het
onderzoek. Naast de projectmanager
“Koningsoord” en vertegenwoordigers van de
Dorpsraad namen bewoners uit diverse
straten en belanghebbenden (o.a. de Kraan,
Molenstraat, Durendaelweg, Hemeltjes,
Manege, buurt Heuveltje e.a.) deel aan de
werkgroep. Op 12 mei jl. publiceerde
MOVARES zijn eindrapport, waarin zij
concludeert: “Binnen de gestelde kaders van
het onderzoek is het niet mogelijk beide
overwegen open te houden. Het is namelijk
niet mogelijk voor de Kraan en de
Raadhuisstraat compenserende maatregelen
te bieden, die het inmiddels toegenomen
risico in voldoende mate compenseren”.

Bouwweg, veiligheid en contacten met
gemeente Tilburg en Heijmans
Sinds de start van de bouw van de Hoge Hoek
wordt de Hoolstraat gebruikt als bouwweg.
Deze weg is ook gebruikt voor het project
“Ons koningsoord” en wordt nu ook gebruikt
voor de bouwactiviteiten van deel 1 van het
bouwproject Nieuwe Warande. Voor de bouw
van het nieuwe dorpshart, het winkelcentrum,
en de 800 woningen heeft de gemeente geen
alternatieve bouwweg.
Na de goedkeuring en na de bezwaarperiode
van het bestemmingsplan “Koningsoord” is
organisatie Heijmans begonnen met het
Bouwrijp maken van de grond voor het
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Op verzoek van de werkgroep heeft MOVARES
ook onderzoek gedaan naar de wijze waarop
de spoorwegovergang “de Kraan” veilig
aangesloten kan worden op de
Koningsoordlaan. Naar aanleiding van de
uitkomsten van het onderzoek besluit de
gemeente om:

afspraken vastgelegd welke aanpassingen nog
aan Ons Koningsoord worden uitgevoerd.

1. De spoorwegovergang Raadhuisstraat af te
waarderen naar overgang voor
ongemotoriseerd verkeer na openstelling van
de volledige Koningsoordlaan.
2. De spoorwegovergang “de Kraan” open te
houden tot 2024 en een monitoringscommissie in te stellen met als taak de
voortgang van de ontsluiting van BerkelEnschot i.c. de aanleg van de Koningsoordlaan
en de ontwikkelingen omtrent de
spoorwegovergangen “de Kraan”, de
Raadhuisstraat en Molenstraat te monitoren.
Toegang
In december 2017 heeft de Dorpsraad
meegelopen met een “controle-rondje” door
Ons Koningsoord. De reden daarvan is: er
waren diverse klachten over de
toegankelijkheid. Dit deden ze samen met een
vertegenwoordiger van: Roozen van Hoppe,
het Tilburgs Overleg
Gehandicaptenorganisaties (TOG), de Schalm
en van onderzoeksbureau Zet.

PARKEREN RAADHUISSTRAAT
Tijdens de Thema avond van de Dorpsraad
Berkel-Enschot "Ontwikkelingen in het dorp"
op 19 april 2017 in de Schalm, zijn door
bewoners vragen gesteld over de
parkeerplaatsen die tot hun verbazing
ingetekend stonden op het grasveld aan de
Raadhuisstraat midden voor hun woningen.
Bij toeval ontdekten bewoners dit op de
tekening van bestemmingsplan Koningsoord.
De antwoorden die ze kregen waren niet
afdoende. In mei 2017 heeft de Dorpsraad
hierover schriftelijk vragen gesteld aan het
college van B&W. Na een onbevredigende
beantwoording hebben de bewoners eind juni
2017 ook een brief aan het college van B&W
geschreven. Na aanhoudend aandringen van
allebei is er in januari 2018 een antwoord
gekomen.

Het gevolg is dat er is vastgesteld: “dat er
tijdens de verbouw van het pand onvoldoende
aandacht is besteed aan de integrale
toegankelijkheid voor mensen met en zonder
beperking”. Er zijn o.a. onvolkomenheden
vastgesteld m.b.t. vluchtroutes en de
gehandicaptentoiletten. Op korte termijn
maken de Schalm, de gemeente en Roozen
van Hoppe een opleveringsrapport van de
Schalm op. In dat opleveringsrapport worden
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Wel is er in november 2017 een avond
georganiseerd op initiatief van de Dorpsraad
voor de bewoners van de Raadhuisstraat en
de “Tuinwoningen” (achter de schutting). Daar
zijn alle bezwaren en wensen van de
omwonenden besproken en in grote lijnen is
toen overeenstemming bereikt. Het is nu
wachten op het definitieve ontwerp en de
realisering van de parkeerplaatsen. De
parkeerplaatsen zijn nu gepland naast de
nieuw te bouwen muur, die in de plaats komt
van de oude “betonnen schutting”.

In november 2017 is een nieuw ontwerp
gepresenteerd waar de bewoners zich beter in
kunnen vinden. Hierop zijn op verzoek van de
bewoners nog enkele aanpassingen gedaan.

MKB
Het verslag over de ondernemers van BerkelEnschot staat in 2017 vooral in het teken van
het nieuw aan te leggen winkelcentrum. Zoals
bekend is de aankoop tussen Heijmans en de
eigenaren van het winkelcentrum Eikenbosch
na veel overleg voltooid en kan de verhuur
aan de gebruikers beginnen.

HERINRICHTING GERARDUSSTRAAT
In september 2017 werden bewoners van de
Gerardusstraat geconfronteerd met de
herinrichting van hun straat. Dit was nodig om
een aansluiting te maken voor de nieuwe
woonwijk in de “Hoge Hoek”. De bewoners
hebben de Dorpsraad gevraagd om te
bemiddelen, omdat ze niet of nauwelijks
waren geïnformeerd én omdat ze de
herinrichting niet handig en veilig vonden. De
Dorpsraad heeft toen een bijeenkomst
georganiseerd met bewoners, de projectleider
van de gemeente uitvoerder van de
projectontwikkelaar en enkele
dorpsraadleden. In deze bijeenkomst zijn alle
kritiekpunten besproken en hebben de
bewoners duidelijk aangegeven welke
inrichting ze wel goed zouden vinden.

De verhuur verloopt vooralsnog niet soepel.
De reden daarvan is het oud voor nieuw
aantal m2 afname en de kosten inrichting.
Naast de grondeigenaren is ook Heijmans nog
deels eigenaar. Heijmans is druk doende met
de verkoop/verhuur aan toekomstige
gebruikers en is daar zeer positief over. Één
van de grond eigenaren Klopbrug en bezitter
van het oude postkantoor gaat niet mee over
naar het nieuwe winkelcentrum wat gevolg
kan hebben voor de ontwikkeling van het
oude winkelcentrum. Nieuw is ook het
Lekkernijstraatje waarin ook een viswinkel
wordt gevestigd, voor meer winkelplezier voor
de klanten.
De woningen boven het winkelcentrum zijn
nagenoeg verkocht, deels ook door aankoop
van Tiwos Tilburg. Hopelijk verloopt het
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bouwrijp maken van het winkelcentrum
voorspoedig en kan de bouw in mei 2018
starten. De ontsluiting van het bouwverkeer
loopt nog niet erg soepel. Hopelijk komt hier
een oplossing voor anders treedt er vertraging
op voor de bouw.
Momenteel heeft de Vereniging Ondernemers
Eikenbosch geen voorzitter. Wie de opvolger
van Ronald van Vliet wordt is bij de Dorpsraad
nog niet bekend.
THEMAVERGADERINGEN
Themavergadering 19 april 2017
Op woensdag 19 april vond de 1e thema
avond van dit jaar plaats georganiseerd door
de Dorpsraad. Op de agenda stonden alle
ontwikkelingen die de komende tijd in BerkelEnschot plaats gaan vinden. Gemeente
Tilburg, Heijmans, Roozen Van Hoppe en De
Dorpsraad waren deze avond aanwezig om uw
vragen te beantwoorden. Zij presenteerden na
de vergadering in kleinere sub-zalen ook de
projectplannen. Zie rechtsboven het totale
gepresenteerde overzicht gericht op de
aankomende jaren.

Eerst heeft een medewerker van de Provincie
Noord-Brabant hierover een presentatie
gegeven. Daarna kwam de nieuwe
wijkteammanager Toegang van de gemeente
Tilburg aan het woord. Zij heeft in haar
presentatie over Zorg & Ondersteuning voor
thuiswonenden de huidige praktijk en de
toekomst toegelicht. Ook heeft de Dorpsraad
tijdens en na deze vergadering de inwoners
om feedback gevraagd. Daaruit blijkt dat de
Dorpsraad met de themavergaderingen in de
behoeften voorziet. Aan het eind van deze
themavergadering zijn alle nieuwe
Dorpsraadleden voorgesteld en heeft Henk
Denissen de voorzittershamer overgedragen
aan Tineke Donga-Freling. Alvast
vooruitlopend op zijn afscheidsviering tijdens
de nieuwjaarsreceptie heeft zij Henk hartelijk
bedankt voor zijn jarenlange geweldige inzet
voor de Dorpsraad.

Themavergadering 16 november 2017
Deze thema avond stond in het teken van
Project de Nieuwe Warande.
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De Dorpsraad wil alle bewoners bedanken die
aanwezig zijn geweest bij de thema avonden.
Bedankt voor uw aanwezigheid en inzet.
ZORG EN WELZIJN
Ook in 2017 is de werkgroep bij verschillende
netwerkbijeenkomsten i.s.m. andere
organisaties betrokken geweest. De
samenwerking met Contour de Twern, ’t
Heem, de gemeente Tilburg en het deelnemen
aan het platformoverleg stonden dit jaar
centraal. We willen steeds meer gaan
betekenen en ons meer inzetten voor de
ouderen in Berkel-Enschot. Woningen voor
senioren hebben dan ook zeker onze
aandacht.

Senioren woningen
Samen met KBO en SWO heeft de Dorpsraad
op 2 juli 2017 een brief geschreven aan het
College van B&W, omdat zij bezorgd zijn over
tekort aan geschikte woningen voor senioren.
De Dorpsraad, KBO en SWO menen dat het
aantal geschikte woningen in Koningsoord
achterblijft bij de beloofde aantallen. De
Dorpsraad KBO en SWO zijn hierover in
gesprek met de betrokken wethouder de Vries
van de gemeente Tilburg.

Loket BE
Het afgelopen jaar is Loket BE verhuisd naar
Ons Koningsoord. Een nieuwe locatie in het
dorpshart van Berkel-Enschot. Het Loket BE is
wekelijks geopend op maandag van 14-16 uur
en op donderdag van 10-12 uur. U wordt
geholpen door onze enthousiaste vrijwilligers.
Wij waren blij met het bezoekersaantal dat
ons wist te vinden naast de stadswinkel in de
oude bibliotheek. Helaas is door de verhuizing
en de bereikbaarheid van Ons Koningsoord
het bezoekersaantal enorm gedaald. Hierdoor
waren wij genoodzaakt om wederom te
verhuizen. We zijn nu te bereiken in
Zorgcentrum Torentjeshoef. U bent van harte
welkom!

BEWONERSOVERLEGGROEP (BOG)
In 2017 is de Werkgroep “bewonersoverleg
groep” van de Dorpsraad 7 keer bij elkaar
geweest voor overleg. In 2017 bestond de
bewonersoverleggroep uit 17 leden, die ieder
op zijn/haar eigen manier zich betrokken
voelde bij het wel en wee van ons dorp. Vele
onderwerpen zijn de revue gepasseerd,
waarbij een aantal grote projecten veel
aandacht verdiende:

Ook voor het servicepunt kunt u bij het Loket
BE terecht. Als u een tijdelijke hulpvraag hebt
voor korte momenten of een klein klusje,
omdat u het even niet zelf kunt. Bezoek ons
dan. Wij zoeken dan een vrijwilliger die u kan
helpen. Ook inwoners die als vrijwilliger deze
hulp willen bieden, kunnen binnenlopen bij
het Loket BE.

Project grasveld achter school Rennevoirt
Met een groot aantal omwonenden is na twee
druk bezochte bewonersavonden een nieuw
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ontwerp en indeling gemaakt. Dit alles na
grote tevredenheid van de omwonenden.

ons eigen project Buurtbudget, waar wij als
dorp Berkel-Enschot binnen de gemeente
Tilburg deelnemen aan het experiment.

JongerenOntmoetingsPlek (JOP)
Samen met de Jongerenwerkster van RNewt en de jongeren uit ons dorp is hard
gewerkt aan de totstandkoming van een
ontmoetingsplek voor deze jongeren. In goed
overleg met de jongeren en de omwonenden
is er dan ook een door de jongeren zelf
geprepareerde container geplaatst.

Conclusie van deze inspiratiesessie: er zal
altijd geld nodig zijn voor het uitvoeren van
bewonersplannen. Maar het succes van echte
participatie zit hem in de eerste plaats in
creativiteit en vooral in “samen doen”.
Proefproject Buurtbudget
In 2017 kregen we van de gemeente een
proefproject in het kader van “Buurtbudget”,
een experiment, met als doel te kijken wat er
praktisch gebeurt als bewoners zeggenschap
krijgen. Daartoe is voor 2017 een budget ter
beschikking gesteld van € 30.000 dat besteed
mag worden aan initiatieven in een wijk of
dorp. Bewoners uit het dorp zelf plannen laten
ontwikkelen en deze gedeeltelijk ook in eigen
beheer uitvoeren, dat is het idee.

Buurt aan Zet
Op 13 december organiseerde de
gemeenteraad een inspiratiesessie met als
titel ‘De Buurt aan Zet’. Hoe krijg je als
bewoners van een buurt, wijk of dorp meer
zeggenschap over de leefomgeving, waarin je
leeft en woont? Wat komt erbij kijken om
samen plannen te maken en deze ook
uitgevoerd te krijgen? Wat is de rol van de
gemeente en welke afspraken kun je maken?
Daarover ging de inspiratiesessie.

Berkel-Enschot is één van de geselecteerden,
omdat in het verleden positieve resultaten zijn
geboekt met het speelplekkenplan in ons
dorp. Een werkgroep is in het leven geroepen
bestaande uit leden van de
bewonersoverleggroep en onze wijkregisseur
van de gemeente Tilburg.
Middels een artikel in De Schakel en een
oproep via de website van de Dorpsraad
hebben we bewoners gevraagd om ideeën in
te dienen.

In Theater De Boemel in de Tilburgse
Spoorzone waren vooral vertegenwoordigers
van wijk-, buurt- en dorpsraden aanwezig. Die
spreken uit ervaring, wanneer het gaat om de
participatie van bewoners rond plannen voor
de woon- en leefomgeving. Maar behalve om
ervaringen te delen, waren ze er ook om te
leren van elkaar en van projecten uit andere
gemeenten. Daarnaast waren er drie
voorbeeldprojecten vanuit Breda, Deventer en

Randvoorwaarden
Bij het aanvraagformulier staat vermeld; “De
enige voorwaarde waaraan uw idee moet
voldoen is dat het de sociale veiligheid, de
verkeersveiligheid en/of de leefbaarheid
verhoogt”. Het budget dient besteed te
worden aan initiatieven in het fysieke domein
in de openbare ruimte in eigendom van de
gemeente in Berkel-Enschot. Overigens dient
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het project te worden gedragen door (een
belangrijke meerderheid van) betrokkenen of
betrokken omwonenden en moet er de
bereidheid zijn zo nodig te participeren in de
realisatie, nazorg en/of onderhoud.

Eén project kon worden afgerond zonder extra
kosten door gebruik te maken van standaard
onderhoudswerkzaamheden en voor een
ander, nog op te lossen probleem, ziet het
ernaar uit dat ook dat zonder kosten in het
kader van standaard aanpassingen kan
worden meegenomen.

Er wordt gehandeld op basis van wederzijds
vertrouwen. Dat blijkt tot nu toe goed te
werken. Er zijn veel ideeën opgehaald,
waarmee een flink aantal bewoners in
beweging is gekomen. Waar het vooral op
aankomt, is het verwerven van draagvlak.

Een 6-tal projecten is doorverwezen naar de
Dorpsraad of de bewonersoverleggroep, 4
aanvragen zijn terug- getrokken door de
indieners en van weer 4 andere aanvragen
was geen actieve inbreng/medewerking
verwacht.

De eenvoudigste plannen blijken vaak ook de
mooiste te zijn. Zoals de picknicktafel die aan
de rand van het dorp is verschenen. Daar
wordt door veel mensen gebruik van gemaakt.

Ingediende aanvragen die niet konden worden
gehonoreerd betreffen;








Beoordeling en evaluatie
De initiatieven worden door de werkgroep
beoordeeld/geëvalueerd en na acceptatie op,
de binnen de gemeente gebruikelijke wijze,
getoetst op wenselijkheid. Dat betekent dat
o.a. gekeken wordt naar ondergrondse
infrastructuur, effecten op bomen,
(verkeers)veiligheid etc.

Zaken die niet voldeden aan de
genoemde criteria;
Het verwijderen van bomen;
Overlast van bomen (eventueel te
melden bij gemeente Tilburg);
Project is niet gevestigd in openbare
ruimte;
Zeer beperkt in openbare ruimte
Berkel-Enschot, verder daarbuiten;
Commerciële aanvragen;
Voorstel wordt gedragen door een
enkeling. Buurtbewoners zijn tegen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling het
experiment te completeren in 2017, maar dat
bleek helaas niet mogelijk. Er resteerden nog
een tiental projecten, waarmee in totaal ca.
€ 25.000, gemoeid is. De gemeente Tilburg
heeft de termijn van het project buurtbudget
verlengd tot 1 juli 2018.

Realisatie & resultaat
Er zijn in totaal 47 projecten ingediend,
waarvan er 7 hebben geleid tot realisatie,
verstrekte opdracht of een gereserveerd
budget. In totaal was hier een bedrag mee
gemoeid van zo’n € 9.500.

Evaluatie Buurtbudget Berkel-Enschot is
gepland voor de tweede helft van februari
2018.
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Overige aandachtsgebieden
bewonersoverleggroep
Daarnaast hebben vele zaken de nodige
aandacht gekregen van de
bewonersoverleggroep die nodig waren om de
veiligheid en toegankelijkheid van onze
inwoners te waarborgen, in en om het nieuwe
gezondheidscentrum Ons Koningsoord. De
noodzakelijke gladheidsbestrijding in vooral
de Pandgang verdiende de nodige aandacht.

nauwe samenwerking met het politieteam
Groene Beemden, waar onze wijkagenten ook
toebehoren, is het aantal inbraken in BerkelEnschot sterk teruggedrongen.
Whatsapp
Samen met de twee wijkagenten zijn er in
Berkel-Enschot al meer dan 1000 inwoners
die, via verschillende whatsapp-groepen,
samen de ogen en oren van de politie vormen.
Ook de facebook-pagina Buurtpreventie
Berkel-Enschot, werd in het afgelopen jaar
druk bezocht en groeide in aantal leden. De
Dorpsraad ondersteunt ook het Whatsapp
initiatief vanuit de gemeente. Dit jaar is de
WaakSamen app hieraan toegevoegd, zodat
nog gemakkelijker en sneller een melding
gedaan kan worden bij verdachte situaties.

Bij de aansluiting van de Gerardusstraat met
de nieuwe woonwijk de Hoge Hoek
ontstonden problemen. Hiervoor hebben de
bewoners een beroep gedaan op bemiddeling
vanuit de bewonersoverleggroep, zie eerder
genoemd in dit jaarverslag. Ook in 2017 was
er prettig en goed overleg met de
wijkregisseur van de gemeente Tilburg,
mevrouw Janna Kuyper. De basis voor een
perfecte samenwerking.

VEILIG HONK
Op het moment hebben we nog 7 adressen
die fungeren als veilig Honk. Een Veilig Honk is
een plek langs de meest gebruikte fietsroutes
naar het voortgezet onderwijs. Scholieren
kunnen hier terecht voor hulp.
Regelmatig wordt er ook gebruik gemaakt van
de ‘leenfiets’ die op elk adres staat. De
adressen zijn herkenbaar aan het Veilig Honk
logo en worden elk jaar op de basisscholen
onder de aandacht gebracht bij de leerlingen
van groep 8. Dit project is een samenwerking
met de Dorpsraad Udenhout, de gemeenten
Tilburg en Oisterwijk, Voortgezet Onderwijs,
wijkagenten, jeugd en Jongerenwerk.

BUURTPREVENTIE
Ook in 2017 waren de vrijwilligers van het
buurtpreventieteam van Berkel-Enschot zeer
actief. Dit in goede samenwerking met onze
beide wijkagenten. De teams wandelden en
fietsten op diverse middagen en avonden door
het dorp. Ook hebben zij weer voorlichting
gegeven over inbraakpreventie met
medewerking van Multimate. Door hun
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JEUGD

WELKOM NIEUWE BEWONERS

Voor de jeugd is dit jaar de JOP geopend. Ook
rijden jeugdwerkers met een camper rond om
contact met de jeugd te onderhouden. Reden
is dat de Time-out is weggevallen.

Deze werkgroep heet de nieuwe bewoners
van De Hoge Hoek en Enschotsebaan van
harte welkom. Ook nieuwkomers, die in de
bestaande wijken komen wonen worden
geïnformeerd. We heten ze van harte welkom
in ons dorp en vertellen ze over de Dorpsraad,
de bewonersoverleggroep, het Loket B.E., de
Nieuwe Schakel en het dorp Berkel-Enschot
zelf. We laten altijd een leuk cadeautje achter
zoals een fiets- of wandelroute,
ansichtkaarten, of dorpskwartet. Allemaal
over Berkel-Enschot. Via de website kunnen
nieuwe bewoners die een bezoekje op prijs
stellen zich aanmelden.

DUURZAAMHEID/BEUKENDREEF
De kwestie Beukendreef is nog volop in
onderzoek/beweging. De gemeente, inwoners
direct betrokkenen en de Dorpsraad zijn in
gesprek, om te komen tot de meest ideale
oplossing gericht op de bomen voor alle
betrokkenen.

ENERGIEBESPARING

FINANCIEN

Sinds er 6 nieuwe mensen in de Dorpsraad
zitting hebben, wordt er weer meer aandacht
aan duurzaamheid gegeven. Er is bijvoorbeeld
contact opgenomen met het “Klimaatbureau”
van de gemeente Tilburg en zijn suggesties
aangedragen. Die reageerden met: “Binnen de
gemeente Tilburg zijn we ons erg bewust dat
er een grote groep bewoners is die moeite
heeft met rondkomen, laat staan dat ze geld
hebben om te investeren in duurzaamheid.
Om deze groep woningen in de toekomst toch
te laten verduurzamen en een lagere
energierekening te bezorgen zijn we in de
gemeente bezig met het voorbereiden van
een eerste ESCO project”. Zie evt. :
http://www.esconetwerk.nl/Frontpage. Ook is
er contact geweest met Nicolaas Veltman,
projectleider Innovatieve VNG-aanpak Hart
van Brabant namens de gemeente Tilburg. Die
verwees o.a. naar een site waarin veel acties
staan voor mensen met een lager inkomen.”
Zie: https://www.energiebanknederland.nl/.

Het jaar 2017 is financieel goed verlopen. Op
de reserves is het afgelopen jaar met ca.
€ 4.000,-- ingeteerd, maar de financiële positie
is nog voldoende sterk om de komende jaren
met vertrouwen tegemoet te zien.
Het voormalige Verrijk je Wijkbudget en het
ondersteuningsbudget van de Dorpsraad zijn
sedert enige jaren samengevoegd tot één
Bewonersbudget. Dit budget bedroeg voor
Berkel-Enschot in het jaar 2017 bijna
€ 20.000,--. Hiermee heeft de Dorpsraad de
keuzevrijheid om dit budget binnen de
gestelde criteria te verdelen. Voorwaarde voor
toekenning van subsidie is dat de aanvraag, de
sociale cohesie en leefbaarheid van de wijk
verbetert of versterkt.
We hebben in 2017 ongeveer € 9.000,-beschikbaar gesteld voor een aantal culturele
activiteiten die typerend zijn voor het dorp en
waar grote groepen inwoners plezier aan
beleven. Denk hierbij aan de avondvierdaagse,
de kersttocht, de intocht van Sinterklaas, de
dikke bandenrace, St. Job, hardloop-
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evenement De Galgenloop, buurtpreventie en
de bijeenkomst voor gedecoreerden.

Opening Koningsoord
Op 30 september 2017 werd Ons Koningsoord
geopend. Een resultaat om trots op te zijn!

Daarnaast waren er nog andere activiteiten,
die meestal door vrijwilligers werden
georganiseerd. De Dorpsraad heeft ook deze
activiteiten van harte ondersteund. De
budgetten waren wel lager dan men gewend
was.
EVENEMENTEN
Gedecoreerden bijeenkomst
29 april 2017 werd de bijeenkomst voor de
gedecoreerden georganiseerd. Op deze dag
ontvangen 3 personen een lintje in 2017.

Nieuwjaarsreceptie
Als Dorpsraad hebben we in januari de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie georganiseerd in
Ons Koningsoord. Ook dit jaar met een
optreden van Concordia. De
nieuwjaarsreceptie werd druk bezocht.
SECRETARIAAT
Het secretariaat verricht op de achtergrond
veel werk en is dan ook een zeer belangrijke
schakel binnen de Dorpsraad, die niet weg te
denken is. Alle binnen gekomen mail,
gemiddeld 25 e-mails per dag, worden
gelezen, doorgestuurd, beantwoord en
verwerkt. Zo nodig worden de mails ter
bespreking op de agenda van het werkoverleg
geplaatst. De variatie is enorm, van
bewonersbrieven tot spam, van brieven van
de wethouder tot een berichtje van een
bezorgde bewoner, alles komt binnen en
wordt zorgvuldig beoordeeld en verwerkt.

Sint Job Berkel-Enschot
7 mei 2017, vierden we samen Sint Job in
Berkel-Enschot met de traditionele kerkdienst
en het pleinfeest. Er is door jong en oud een
bijdrage geleverd aan deze bijzondere dag.
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NIEUWE SAMENSTELLING DORPSRAAD
Voorzitter
Tineke Donga

info@dorpsraadberkelenschot.nl
www.dorpsraadberkelenschot.nl

Penningmeester
Jan van Rijsewijk
Secretaris
Irene Granneman

Communicatie
Joyce van Helfteren

Werkgroep Ontsluiting
Roland van Zuijlen

Werkgroep Winkelcentrum
John Menges

Loket BE
Hanny Robben

Coördinator Veiligheid
Corné Berkelmans

Ontwikkeling Dorpshart
Jos Verhoeven
Duurzaamheid
Dorpsontwikkelingen
Anton Visser
Werkgroep Bewonersoverleggroep
Vacature - In 2017 is de BOG geleid door:
Henk Denissen (jan. t/m nov. 2017)
Jochem van Raak (dec. 2017)
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