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INLEIDING

Knollebollekus’ voor jeugd van 12-18 jaar een
startsubsidie hebben weten te realiseren.

2019; Dorpsraad B-E viert hét 20 jarig bestaan.
De leden van de Dorpsraad (DR) hebben zich
weer ingezet voor u en uw omgeving. BerkelEnschot groeit en dat brengt verandering. Er
zijn veel mooie dingen gebeurd, maar niet
alles ging van een leien dakje. Door met
andere vrijwilligers en organisaties samen te
werken, hebben we opnieuw veel voor ons
dorp kunnen doen. In dit jaarverslag kunt u
nog eens nalezen welke acties wij hebben
ondernomen in het afgelopen jaar.

Duurzaamheid en de bewustwording daarvan
is een onderwerp waar de Dorpsraad steeds
meer actief mee is. We bespraken
bijvoorbeeld afvaldumping bij de gemeente.
Verder hebben we onze inwoners weer
praktische tips kunnen geven over
energiezuinig wonen.
Om nog beter te weten wat in ons dorp leeft
en wat u van ons vindt, zijn we eind 2019
gestart met onze verenigingen en stichtingen
uit te nodigen voor een gesprek. Dit krijgt
volgend jaar een breder vervolg. We kunnen
daarna met deze informatie effectief aan de
slag richting gemeente of andere
gesprekspartners en onszelf.

De DR bestaat geheel uit vrijwilligers die actief
zijn om bij te dragen aan het verbeteren van
het woon-, werk- en leefklimaat van onze
inwoners. In 2019 is veel aandacht uitgegaan
naar de verschillende gebiedsontwikkelingen
in ons dorp. Daar komen onder andere de
infrastructuur, ontsluitingswegen, veilige fietsen looppaden ook bij kijken. Tevens het zo
veel mogelijk behouden van de natuur. Het
belang van veilige en goede bereikbaarheid
van woningen en voorzieningen achten wij
hoog. Daar hebben we al veel energie in
gestoken, aandacht voor gevraagd bij de
gemeente en projectontwikkelaars en hen
geadviseerd. Het scherp houden van de
gemeente en betrokkenen blijven we doen.

Onze communicatie met u vinden we
belangrijk en we staan graag open voor uw
signalen. Voor informatie over ons of om ons
te bereiken, kunt u terecht op onze website,
www.dorpsraadberkelenschot.nl. Daarnaast
staat voortaan in de Schakel ieder kwartaal
onze nieuwsbrief om u op de hoogte te
houden.
Tot slot: we zetten ons zo veel mogelijk in
voor alle inwoners. Samen met onze
commissies, die geheel uit vrijwilligers
bestaan, zijn we op veel terreinen voor u
actief. Dat doen we graag. Wel hebben we
behoefte aan meer vrijwilligers. Meldt u bij
ons aan of neem contact op, dan kijken we
samen wat bij u past. Wat vindt u leuk om te
doen en hoe kunt u in lijn met uw wensen de
Dorpsraad ondersteunen.

Naast de gebiedsontwikkelingen zijn we ook
actief in het domein van zorg en welzijn. We
ondersteunden financieel en met menskracht
het initiatief ‘Koffietijd’ voor kwetsbare
ouderen. Steeds meer inwoners weten ons
loket BE voor hulpvragen te vinden. We
maken ons hard voor goede voorzieningen en
woningen voor onze ouderen en hebben
hierover gesproken met zorgorganisaties en
woningcorporaties in ons dorp. We nemen
deel in het Platform Welzijn. Met Platform 533
zijn we nog steeds aan de slag om een
multifunctionele zaal (lees: een ‘dorpshuis’ )
te krijgen. Voor de jeugd biedt ons dorp nog
steeds te weinig. Dit agendeerden we
wederom bij de gemeente Tilburg. We zijn blij
dat we voor het ouderinitiatief ‘de
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INHOUD

het winkelcentrum en de wegenstructuur.
Waar nodig en mogelijk heeft de Dorpsraad
advies gegeven over de plannen.

SAMENSTELLING DORPSRAAD
KONINGSOORD
BOUWVERKEER
MONITORINGSCOMMISSIE
SPOORWEGOVERGANG B-E
MKB
ZORG EN WELZIJN, LOKET BE
BEWONERSOVERLEGGROEP (BOG)
BUURTPREVENTIE, WHATSAPP
JEUGD
DUURZAAMHEID
ENERGIEBESPARING
WELKOM NIEUWE INWONERS
FINANCIËN
EVENEMENTEN
SECRETARIAAT

BOUWVERKEER
Gedurende het afgelopen jaar is in de
ingestelde monitoringscommissie
bouwverkeer intensief overleg geweest over
het beperken van de overlast voor met name
de bewoners van de Hoolstraat. In
maandelijks overleg is de overlast besproken
met gemeente Tilburg en Heijmans en zijn
daar waar mogelijk aanpassingen gedaan en
zijn uitvoerders aangesproken op het rijgedrag
van hun chauffeurs. Op de kruising van de
Raadhuisstraat/Eikenboschweg en op de
kruising Durendaelweg/Generaal
Eisenhowerweg hebben op drukke momenten
verkeerregelaars gestaan om het verkeer in
veilige banen te leiden.

SAMENSTELLING DORPSRAAD
In 2019 waren 11 bewoners actief als lid van
de Dorpsraad. Op de website van de DR vindt
u de uitgebreide versie van dit jaarverslag.
Hier vindt u op de laatste pagina de namen
van alle leden en hun functie of de werkgroep
waarin zij deelnamen. In 2019 heeft ook de
werving plaatsgevonden voor twee nieuwe
bestuursleden, te weten een nieuwe
secretaris ter vervanging van Irene
Granneman en een nieuw algemeen
bestuurslid ter vervanging van Hanny Robben.

MONITORINGSCOMMISSIE
In december 2016 heeft de gemeenteraad
besloten dat een monitoringscommissie de
verkeersontwikkelingen in Berkel-Enschot
moet gaan monitoren. De aanleg van de
Koningsoordlaan, de gewijzigde situatie bij de
spoorwegovergangen “de Kraan” en de
Raadhuisstraat waren de aanleiding voor het
besluit. In september 2019 is een eerste
aanzet gedaan door een nulmeting uit te
voeren, hierbij hebben de leden van de oude
werkgroep “ontsluiting” nog een bijdrage
geleverd. Tot bespreking van de nulmeting en
formering van een werkgroep ontsluiting is
het nog niet gekomen.

KONINGSOORD
2019 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
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SPOORWEGOVERGANGEN B-E
Sedert 2016 is er overleg met de gemeente
over de aanleg van de Koningsoordlaan, het
afwaarderen van de spoorwegovergang
Raadhuisstraat en het op een veilige wijze
aansluiten van de spoorwegovergang de Kraan
op de Koningsoordlaan. De op een veilige
wijze aansluiten van de spoorwegovergang
“de Kraan” is essentieel voor het openhouden
van deze overweg.

De aanvraag voor een multifunctionele zaal op
Koningsoord met een deel, 50% horeca is door
de gezamenlijke horeca protest aangetekend
bij wethouder Dols en die is daar in
meegegaan om jaren vertraging te voorkomen
voor de verdere ontwikkeling van de zo
gewilde zaal op Koningsoord.
Het einde komt in zicht voor de aanleg van het
winkelcentrum Koningsoord en er is gewerkt
door Heijmans en de Winkeliersvereniging aan
een feestelijke opening in april 2020. I.v.m.
het COVID-19 virus is de opening uitgesteld.
Er zijn helaas nog enkele lege plekken voor
verhuur/verkoop aan ondernemers en er is
nog geen aanmelding voor exploitatie van een
slagerij op het nieuwe winkelcentrum. Dit
ervaren bewoners als onprettig.
De herbestemming en inrichting van het oude
Winkelcentrum, de Schalm en Bibliotheek is
nog niet bekend, wel wordt alles in 2020
gesloopt en hopen de omwonenden niet te
veel overlast te ondervinden van de sloop en
inrichting.

In het overleg zijn sedert 2016 de
omwonenden uit de Kraan, Molenstraat, Het
Heuveltje betrokken, die de werkgroep
“ontsluiting” zijn begonnen.
Intensief overleg in het voorjaar 2019 met de
gemeente, Prorail, Royal Haskoning DHV en
Arcades hebben geleid tot een voorstel voor
inrichting en aansluiting van de overweg. Het
voorstel is door ILT (Inspectie leefomgeving en
Transport) van het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurd en
wordt uitgevoerd bij de realisatie van de
Koningsoordlaan.

ZORG EN WELZIJN
Platform Welzijn Berkel-Enschot heeft in het
afgelopen jaar een samenwerkingsverband
gesloten met 18 organisaties uit het dorp.
Verbinden, elkaar versterken en helpen doen
we samen! Uit deze samenwerking is in aug.
2019 Koffietijd gestart. Het Oranjefonds heeft
daarvoor € 3.000,- geschonken om het
initiatief op te starten voor inwoners die
behoeften hebben aan gezelschap in een
kleine groep. Maar ook voor degenen die een
klein sociaal netwerk hebben, zich eenzaam
MKB
Op woensdag 29 mei 2019 had de dorpsraad
een rondleiding met de nieuwe wethouder
Rolph Dols ter kennismaking met diverse
plekken in ons dorp. Tevens konden de
Dorpsraad, KBO en SWO kennismaken met de
wethouder die inmiddels Eric de Ridder heeft
vervangen.
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voelen, kwetsbaar zijn of ter ontlasting van de
mantelzorger. Er is behoefte aan dit initiatief.

BUURTPREVENTIE
De Dorpsraad vindt dat het buurtpreventieteam, met 19 vrijwilligers, goed werk verricht
voor iedereen in Berkel-Enschot. Om die
reden ondersteunt de DR de vrijwilligers die
de preventieronde lopen in ons dorp. Zij
kunnen voor koffie terecht in de Schalm.

Koffietijd willen we verbreden. In oktober
2019 hebben Stichting Welzijn Ouderen, de
Dorpsraad, Contour de Twern en De Wever,
die samen in het Platform zitten, hiervoor
subsidie aangevraagd bij ZonMw.
Daarnaast is er een werkgroep samengesteld
die zich gaat bezighouden met “het
dementievriendelijk Berkel-Enschot”.

Whatsapp
De Whatsapp groepen vanuit de gemeente
Tilburg zijn nog steeds actief in BerkelEnschot. Er zijn ruim 400 deelnemers verdeeld
over 4 wijken. Ze zijn bedoeld voor verdachte
omstandigheden in de eigen woonomgeving
met elkaar te delen volgens de SAAR
methode. Daarnaast zijn er ook veel buurt
Whatsapp groepen ontstaan die met elkaar
zorgen voor een veilige woonomgeving en een
veilig dorp.

Loket BE
Ook in 2019 is het Loket BE in Zorgcentrum
Torentjeshoef goed bezocht. Op de
donderdagmorgen van 10 tot 12 uur zitten de
vrijwilligers voor u klaar. Hebt u een vraag
over zorg, welzijn, wonen of maatschappelijke
diensten, loop gerust even binnen, de
vrijwilligers helpen u graag. Ook voor een
tijdelijke hulpvraag of een klein klusje zoeken
ze samen met u naar een vrijwilliger die u kan
helpen. Ook als u als vrijwilliger hulp wilt
bieden, kunt u binnen lopen voor meer
informatie.

Veilig Honk
In Berkel-Enschot zijn nog 6 Veilig Honk
adressen. Deze zijn bedoeld voor scholieren
die zich onderweg naar school even niet veilig
voelen of die een andere hulpvraag hebben.
Deze adressen worden elk jaar via de
basisscholen onder de aandacht gebracht aan
de leerlingen die naar het voortgezet
onderwijs gaan. Regelmatig wordt er gebruik
gemaakt van de ‘leenfiets’ of fietspomp die op
elk adres aanwezig zijn. Ook bij kleine
ongelukjes kan men er aanbellen.

BEWONERSOVERLEGGROEP (BOG)
De BOG bestond in 2019 uit 11 leden en heeft
in 6 openbare bijeenkomsten diverse zaken
behandeld. De verslagen van deze
bijeenkomsten zijn terug te vinden op de site
van de Dorpsraad. Binnen de BOG houden een
aantal personen zich bezig met de
buurtbudgetaanvragen waarvan een aantal
projecten zijn afgerond en er lopen nog een
aantal (jaar overschrijdende) projecten, die in
goed overleg met de wijkregisseur van de
gemeente Tilburg verder worden opgepakt.
Voor 2020 zijn er wederom mogelijkheden om
buurtbudgetaanvragen in te dienen.

JEUGD
De Dorpsraad wil erg graag nieuwe mensen
verwelkomen in het BOG team. Heeft u
interesse, neem contact op via onze website.

Afgelopen jaar hebben enkele leden van de
Dorpsraad gesprekken gevoerd met R-Newt,
de gemeente, KPJ, en diverse jeugdorganisaties in ons dorp om te kijken waar er
mogelijkheden liggen om activiteiten voor de
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jeugd te ontplooien. Vanuit een aantal
jeugdorganisaties worden er in 2020
initiatieven opgestart om hier verder invulling
aan te geven.

overleg met de Dorpsraad Udenhout. We
doen ons best om te komen tot een
verbeterde busverbinding van buslijn 9.
WELKOM NIEUWE BEWONERS

DUURZAAMHEID
Deze werkgroep wil de nieuwe bewoners van
Berkel-Enschot welkom heten. In de Hoge
Hoek, Enschotsebaan en Koningsoord kunnen
we bijhouden als er weer huizen zijn
opgeleverd. De nieuwkomers, die in de
bestaande wijken/woningen komen wonen
zijn minder makkelijk in kaart te brengen.
Weet u dat er nieuwe bewoners in uw straat
komen wonen? Tip ons dan! Wij willen ook
deze bewoners graag informeren. We heten
ze van harte welkom in ons dorp en vertellen
ze over de Dorpsraad, de Bewoners
OverlegGroep, het Loket BE, de Nieuwe
Schakel en het dorp Berkel-Enschot zelf.

Milieustraat Hoolstraat in Berkel-Enschot.
De Dorpsraad heeft laten uitzoeken hoe vaak
bewoners van Berkel-Enschot (plus Udenhout)
afval vanuit Berkel-Enschot en Udenhout naar
de milieustraat Albion in Tilburg brengen. In
2019 was dat gemiddeld 916 ritten per
maand. Bij een gemiddelde van 21 km. In
totaal gaat dit om een gereden afstand van
meer dan 230.000 km per jaar. Met dit
gegeven hebben we een notitie opgesteld
richting de gemeente Tilburg, onder andere
met de vraag: “Is het mogelijk om het brengen
van afval naar de milieustraat aan de
Hoolstraat in Berkel-Enschot uit te breiden
met meer categorieën?”

FINANCIEN 2019

Er is een gesprek geweest met de BAT
(Brabants Afval Team) en de gemeente. In dit
gesprek is duidelijk gemaakt dat er eventueel
meer soorten afval gebracht kunnen worden
die geen investeringen vragen en gratis zijn.
De DR zal deze ontwikkelingen blijven volgen.

Het jaar 2019 is financieel goed verlopen. Op
de reserves is het afgelopen jaar € 407,-ingeteerd. De financiële positie is nog
voldoende sterk om de komende jaren met
vertrouwen tegemoet te zien.
Het bewonersbudget, dat we krijgen van de
gemeente Tilburg, bedroeg voor BerkelEnschot in het jaar 2019 € 21.642,-. 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 2019 € 8.480,- 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, De Galgenloop,
buurtpreventie, de Nieuwjaarsreceptie en de
gedecoreerdenbijeenkomst. Afgelopen jaar
hebben we ook nog eenmalig “Groeten uit
Berkel-Enschot” gehad. Door een aparte

BEC (Berkel-Enschot Energie Coöperatie)
De BEC heeft de Dorpsraad gevraagd mee te
denken over hun “project elektrische
deelauto”. Ze zijn bezig met drie locaties waar
een laadpaal met twee elektrische
“deelauto’s” komen te staan. In het voorjaar
2020 zal er meer bekend worden gemaakt.
ENERGIEBESPARING
Lijst met tips om energie te besparen ligt in de
kast bij de bibliotheek en is gratis op te halen.
Bus 9
Samen met de Dorpsraad Udenhout is
gesproken met twee gemeenteraadsleden van
de gemeente Tilburg en een lid van Provinciale
Staten over het busvervoer naar de dorpen.
Over eventuele vervolgacties houden we
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subsidie (Wijk aan zet) hebben we ook de
mogelijkheid andere initiatieven zoals: iets
extra’s voor de jeugd 12 en 18 jaar (project de
Knollebollekes), uitbreiding project Koffietijd
en Platform Welzijn financieel te
ondersteunen.
EVENEMENTEN
Nieuwjaarsreceptie
Als Dorpsraad hebben we in januari de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie georganiseerd in
Ons Koningsoord. Dit jaar met een optreden
van Concordia en nieuw op het programma
ook de muzikale ondersteuning van Jeroen en
Fabienne Granneman van Toonaangevend, die
ons naar de nieuwjaarsborrel hebben
begeleid. Ook wethouder Dols heeft namens
gemeente Tilburg zijn nieuwjaarspeech
verzorgd.

Sint Job Berkel-Enschot
12 mei 2019, 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.
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 binnengekomen e-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.

Gedecoreerden bijeenkomst
27 april 2019 werd de bijeenkomst voor de
gedecoreerden georganiseerd. In de periode
van 26 april 2018 tot 26 april 2019 ontvingen
7 personen een onderscheiding. Tijdens deze
bijeenkomst wordt jaarlijks de traditionele
aubade van de Harmonie en de Vendelgroet
van Het Gilde gebracht.

info@dorpsraadberkelenschot.nl
www.dorpsraadberkelenschot.nl
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SAMENSTELLING DORPSRAAD 2019

Jeugd, Veiligheid, ICT en BOG
Willem van Laak

Voorzitter
Tineke Donga

Penningmeester
Sjef van den Aker

info@dorpsraadberkelenschot.nl
www.dorpsraadberkelenschot.nl

Secretaris
Irene Granneman

Communicatie & Evenementen
Joyce van Andel – van Helfteren

Ontsluiting en Koningsoord
Roland van Zuilen

Winkelcentrum & BOG
Dorpshart en Duurzaamheid
John Menges
Loket BE, Zorg & Welzijn,
evenementen
Hanny Robben

Coördinator Veiligheid & Jeugd
Corné Berkelmans

Ontwikkeling Dorpshart & MKB
Jos Verhoeven

Duurzaamheid &
Dorpsontwikkelingen
Anton Visser
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