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INLEIDING

stichtingen georganiseerd. Met hun
aandachtspunten en alle input van bijna 100
geïnterviewde inwoners uit de juli-enquête
samen, bezitten we een ruime input voor onze
eigen agenda én die richting gemeente en
andere partijen. Daar zijn we richting hen al
mee aan de slag gegaan, steeds kritisch maar
ook opbouwend.

De Dorpsraad (DR) bestaat geheel uit
vrijwilligers die actief zijn om bij te dragen aan
het verbeteren van het woon-, werk- en
leefklimaat van onze inwoners. Onze leden
hebben zich in 2020 weer ingezet voor u en
uw omgeving. Dat doen we graag voor u.
In dit jaarverslag kunt u, als bestaande
bewoner of als ‘nieuwkomer’, kennisnemen
van wat de DR zoal doet en welke acties wij
hebben ondernomen in het afgelopen jaar.
Daarbij moet gezegd worden dat het een
ongekend jaar was, door de komst van het
Corona virus. Sommige bewoners verloren
onverwacht een dierbare. Hoewel door de
beperkingen sommige contacten
betekenisvoller konden worden, is het leven
van veel inwoners in het algemeen
verschraald. Dat geldt zeker voor onze
jongeren. Ook is een aantal ondernemers flink
geraakt door de maatregelen die de overheid
vanwege dit virus heeft getroffen. Op het
moment van dit schrijven heerst nog de Lockdown, maar lijken er lichtpuntjes aan te
komen.

We werkten verder aan de doorlopende
projecten, zoals Koningsoord, waaronder ook
de voorlopige herinrichting en de komende
definitieve inrichting van voormalig
winkelcentrum Eikenbosch valt. Ook speelt de
nieuwbouw van Torentjeshoef. Naast wonen
en bijkomende infrastructuur gaat het ook
over welzijn, waarover we met woningcorporatie TBV Wonen en zorginstelling
’t Heem spreken. Bij andere lopende
gebiedsontwikkelingen of herinrichting van
wijken, geven we advies richting gemeente of
nemen we deel aan klankbordgroepen samen
met inwoners. In september was de formele
installatie van de monitorgroep, die een
gekwalificeerd advies gaat uitbrengen over de
verkeersstromen. De DR werkt daarnaast
voortdurend aan verkeersveiligheid of
veiligheidsissues. We houden ook contact met
en participeren in het team Buurtpreventie.

De DR heeft in 2020 veel ‘op afstand’ of via
beeldbellen moeten opereren. Via onze
nieuwsbrieven in De Schakel, de DR Facebook
groep en onze website hebben we u op de
hoogte gehouden. De nieuwjaarsreceptie is de
laatste ontmoeting tussen onze inwoners
geweest, die wij hebben kunnen organiseren.
Nieuwe bewoners of ‘oude’ bekenden die
teruggekeerd zijn, willen we opnemen in ons
midden. Ons dorp groeit nog steeds. Wij zien
het als een voortdurende opdracht om die
onderlinge verbinding te stimuleren. Dit door
steun te verlenen aan evenementen of
initiatieven van inwoners en organisaties,
zowel in ‘natura’ als door financiële bijdragen
uit het Verrijk je Wijk of Buurtbudget. Wij
hopen dat 2021 hier weer meer ruimte voor
zal bieden.

Doorlopend lobbyen we en werken we op
andere terreinen. Zo participeren we in
gesprekken voor een multifunctionele zaal,
annex dorpshuis. Samen met andere partners
van Platform Welzijn nemen we deel aan de
pilot Ggoud ten behoeve van ouderen. Het
loket BE is daarbij betrokken. Het initiatief
Koffietijd voor kwetsbare ouderen is voor
uitbreiding met succes aangemeld bij ZonMw.
Bij R-Newt hebben we om extra aandacht
gevraagd voor onze kwetsbare jeugdigen.
Vanwege de RIVM-maatregelen kon het
Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot
initiatief, ‘de Knollebollekus’ voor de jeugd
nog niet volledig van start gaan. We hopen op
een snelle doorstart. We schreven met succes
wethouder Dols aan om in ons dorp snel de
verdwenen speeltoestellen voor kinderen te
herplaatsen, zoals in Den Herd. Via het

In januari 2020 hebben we een rondetafelbijeenkomst met een 20-tal verenigingen en
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Buurtbudget kwamen er nieuwe speeltuintjes
in ons dorp.

INHOUD
SAMENSTELLING DORPSRAAD
STATION BERKEL-ENSCHOT
SAMENSTELLING
DORPSRAAD
MONITORCOMMISSIE
InKLANKBORDGROEP
2020 waren 11 bewoners
actief als lid van
EIKENBOSCH
deMKB
Dorpsraad. Op de laatste pagina van dit
jaarverslag
vindt u de namen van alle leden en
ZORG EN WELZIJN
hun functie of de werkgroep waarin zij
BEWONERSOVERLEGGROEP (BOG)
deelnamen. In 2019 heeft ook de werving
BUURTPREVENTIE,
HONK
plaatsgevonden
voorVEILIG
twee nieuwe
JEUGD
bestuursleden, te weten een nieuwe
DUURZAAMHEID
secretaris
ter vervanging van Irene
Granneman
en een nieuw algemeen
ENERGIEBESPARING
bestuurslid
ter
FINANCIËN vervanging van Hanny Robben.

Onderhoud en behoud van groen, wat veel
inwoners aan het hart gaat, is onderwerp van
gesprek met de gemeente. Het aanspreken
van de gemeente over nalatig onderhoud en
herplaatsen van groen door
bouwondernemers, zoals bij de Caeciliakerk,
heeft gewerkt. Duurzaamheid zal een steeds
grotere rol gaan spelen, waarover de DR u tips
geeft, informeert en actief opereert. Zo
spraken we over afvalverwerking en bereikten
we de komst van een watertappunt op ons
Koningsoord.

EVENEMENTEN
BEWONERSONDERZOEK
SECRETARIAAT
STATION BERKEL-ENSCHOT
Wat betreft een station voor Berkel-Enschot,
is er een besluit van het college van B&W van
Tilburg, genomen op 22 september 2020,
waarin staat:
“In de Mobiliteitsaanpak 2040 is de rol van
hoogwaardig openbaar vervoer vastgelegd.
Gesteld is dat onze stad samen met de regio
voor OV kiest dat de belangrijke locaties in de
regio bereikbaar houdt en verbindt. BerkelEnschot krijgt in de toekomst een nieuw
station. Voor de regio ligt er een grote opgave
ten aanzien van de verdere ontwikkeling en
uitbouw van de voorziene Hoogwaardig
Openbaar Vervoer(HOV)-structuur”.

Tot slot: we hopen onze inwoners in 2021
weer meer in het echt te kunnen ontmoeten.
Ik wil mijn teamleden van de Dorpsraad
bedanken voor hun inzet als vrijwilliger. Ze
doen dat met andere vrijwilligers en
organisaties in ons dorp, die eveneens onze
dank verdienen. Die samenwerking in denken doe-kracht, maakt mede mogelijk dat
Berkel-Enschot een mooi en fijn dorp blijft.
Tineke Donga-Freling
Voorzitter
Dorpsraad Berkel-Enschot

MONITORCOMMISSIE
Na lange voorbereiding is de monitorgroep
met 14 deelnemers uit Berkel-Enschot aan de
slag gegaan met de gevolgen voor de
verkeerontwikkelingen naar aanleiding van
het openstellen van de Koningsoordlaan en
wijzingen bij de spoorwegovergangen “De
Kraan” en de Raadhuisstraat. Bij de aftrap
heeft de monitorgroep een aantal knelpunten
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geïdentificeerd waar de verkeerveiligheid
moet worden verbeterd. Voor de knelpunten
die binnen de scope van de monitorgroep
vallen, zal een advies voor oplossing worden
opgesteld en worden ingediend bij de
gemeente Tilburg. Overige knelpunten zullen
naar de respectievelijke afdeling/ambtenaar
van de gemeente worden doorgeleid en
worden gevolgd.

ondernemers achter staan is, dat voetpaden
wel met de fiets aan de hand betreden mogen
worden.
- De ondernemers gaan ook aan de slag voor
een betere ontsluiting van de parkeerplaatsen
en nemen derhalve ook deel aan de
monitorgroep.
- De wens voor een openbaar toilet is geen
doelstelling voor de ondernemers. De
bewoners kunnen gebruik maken van de
toiletten in Koningsoord en De Schalm.
- Er komt geen ideeënbus maar een centraal
emailadres wat binnenkort bekend wordt
gemaakt.
- Voor een busje voor vervoer van mensen die
slecht ter been zijn, wordt geen medewerking
verleend daar er geen budget voor is. De DR
gaat contact opnemen met Contour de Twern
om te overleggen of we andere mogelijkheden
zien.
- De vervelende wind die door het centrum
waait is volgens Heijmans (gedeeltelijk)
opgelost, zodra de bouw bij het “Kapelletje” is
voltooid.
Samen met alle inwoners hoopt de DR dat de
lege plekken op het winkelcentrum opgevuld
worden door nieuwe ondernemers. Hopelijk
komt er na de coronacrisis schot in de zaak.
De Dorpsraad blijft in contact met de
voorzitter van het winkelcentrum om op de
hoogte te blijven én om mee te denken.

KLANKBORDGROEP VOORMALIG
WINKELCENTRUM EIKENBOSCH
Met omwonenden van het oude
winkelcentrum Eikenbosch is in een
klankbordgroep gesproken over de tijdelijke
herinrichting van het terrein. Door het
ontbreken van financiële middelen is besloten
tot een groenstrook met wandelpaden en een
fietscrossbaan.
Na het openstellen bleek de fietscrossbaan
een geweldig succes waar veel kinderen
gebruik van maken.
MKB
Door corona zijn er aanzienlijk minder
contacten geweest met de ondernemers op
o.a. winkelcentrum Koningoord. Voor met
name de kleine ondernemers zijn het zware
tijden uitgezonderd de supermarkten. We
duimen hard voor een doorstart en daarmee
betere tijden. Goed nieuws is dat er een
slagerij geopend is op het nieuwe
winkelcentrum. Daar zijn de bewoners van B-E
ontzettend blij mee! Ook hebben we een
nieuwe voorzitter van het winkelcentrum
mogen verwelkomen; de heer Berrie Peek,
eigenaar van drankenspeciaalzaak Mitra. De
DR heeft de eerste contacten met de nieuwe
voorzitter gelegd, waarbij direct ook zaken zijn
besproken als:
- De opening van het winkelcentrum, die
hopelijk april/mei 2021 plaats kan vinden.
- Op dit moment zijn de voetpaden nog
eigendom van Heijmans, waardoor de
gemeente nu nog geen invloed kan
uitoefenen. Na overdracht aan de gemeente
zal dit veranderen. Het doel, waar ook de

ZORG EN WELZIJN
De Dorpsraad maakt deel uit van het Platform
Welzijn Berkel-Enschot, een samenwerkingsverband van 18 organisaties in ons dorp. Het
Platform heeft zich ook in 2020 ondanks de
vele RIVM-maatregelen zoveel mogelijk
ingezet om met elkaar verbinding te zoeken.
Koffietijd
Voor Koffietijd werken we samen met
vrijwilligers en enkele partners vanuit het
Platform Welzijn. Via ZonMw hebben we in
2020 samen een subsidiebedrag gekregen
voor de doorontwikkeling van Koffietijd.
ZonMw heeft een programma Langdurige Zorg
en Ondersteuning, dit in opdracht van het
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Ministerie van VWS. Dit programma is gericht
op het voorkomen en verminderen van
eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar.
Ons initiatief Koffietijd dat gericht is op
mensen die zich eenzaam voelen, kwetsbaar
zijn, een klein sociaal netwerk hebben of ter
ontlasting van de mantelzorger, sluit hier mooi
op aan. Dit initiatief brengt wel een uitdaging
voor ons mee. De DR schrijft samen met de
partners een handboek, zodat dit initiatief een
voorbeeld kan zijn voor andere organisaties.

donderdag tussen 10.00 – 12.00 uur
binnenlopen in Torentjeshoef. Vanaf 12 maart
was bezoek niet meer mogelijk, maar u kon
nog steeds bellen of mailen: de vrijwilligsters
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 contact opnemen met loket BE. Ons loket BE
gaat in de toekomst ook faciliteren bij
aanmeldingen voor de “Fijn Thuis
gesprekken”.

Dementievriendelijk Berkel-Enschot
Sinds januari 2020 is er vanuit Platform
Welzijn een werkgroep Dementievriendelijk
Berkel-Enschot. In het begin van het jaar was
er een mooi jaarprogramma opgesteld met als
doel het taboe rondom dementie te
doorbreken. Maar helaas kon er heel veel niet
doorgaan. Gelukkig is er wel een druk
bezochte filmavond, een training/cursus voor
mantelzorgers en een informatie stand op het
winkelcentrum Ons Koningsoord in het kader
van de Wereld Alzheimerdag doorgegaan.
Voor het komende jaar ligt er ook weer een
mooi programma klaar.

Ontmoetingsruimte Berkel-Enschot
De DR is samen met vertegenwoordigers van
woningcorporatie TBVWonen, zorgstichting
't Heem (Torentjeshoef) en de gemeente een
verkenning gestart naar de mogelijkheid om
een 'vorm van ontmoetingsruimte' te maken.
Dit nabij het nieuw te bouwen zorgcentrum en
de aanleunwoningen voor ouderen, beoogd
op het terrein van het voormalig winkelcentrum. Deze verkenning is vooral belangrijk
voor onze ouderen en loopt in 2021 verder.
Platform 533
Samen met de andere organisaties verenigd in
het Platform 533 zijn we nog steeds aan de
slag richting gemeente Tilburg voor een
multifunctionele zaal in ons dorp. De
verkenning naar de mogelijkheden loopt naar
2021 door.

“Fijn Thuis gesprekken” en Ggoud
De Dorpsraad heeft zich met enkele andere
partners uit Platform Welzijn in 2020
aangemeld voor twee projecten van
gemeente Tilburg, gericht op de ouderen in
ons dorp. Het gaat om “Fijn Thuis
gesprekken”, bedoeld om via een dergelijk
gesprek signalen van ouderen eerder te
kunnen oppakken en hen te helpen. Daarnaast
gaat het om het pilotproject “Gezond en
Gelukkig Oud” (Ggoud), dat zich meer richt op
hun leefomgeving en ontmoeting. Eind 2020
zijn we onder begeleiding van Contour de
Twern, die hiervoor de opdracht van de
gemeente heeft gekregen, van start gegaan. U
gaat hier in 2021 meer van horen.

BEWONERSOVERLEGGROEP (BOG)
De BOG bestond in 2020 uit zeven leden en
heeft in vier openbare bijeenkomsten diverse
zaken behandeld. De verslagen van deze
bijeenkomsten zijn terug te vinden op de site
van de Dorpsraad:
www.dorpsraadberkelenschot.nl.
Begin 2020 hebben we middels oproepen
dorpsbewoners benaderd om deel te nemen
aan de BOG. Gebleken is dat dorpsbewoners
De Dorpsraad via andere wegen goed weten
te vinden, hierop is besloten om per 1 januari
2021 te stoppen met de BOG.

Loket BE
Ook in 2020 wist u ons Loket BE goed te
vinden met uw vraag over zorg, welzijn,
wonen of maatschappelijke diensten. In de
eerste maanden van 2020 kon u hiervoor op
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Buurtbudget
Naast de BOG heeft een aantal personen zich
beziggehouden met de buurtbudgetaanvragen. Daarvan is een aantal projecten
afgerond. Er loopt nog een aantal (jaar
overschrijdende) projecten, dat in goed
overleg met de wijkregisseur van de gemeente
Tilburg en de Dorpsraad verder wordt
opgepakt. Dit gebeurt in de commissie
Buurtbudget. Voor 2021 zijn er wederom
mogelijkheden om buurtbudgetaanvragen in
te dienen, dit kan via het mailadres
buurtbudget@dorpsraadberkelenschot.nl.

De Veilig Honk adressen zijn bedoeld voor
scholieren die zich onderweg naar school even
niet veilig voelen of die een andere hulpvraag
hebben. De 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.
JEUGD
De diverse jeugdorganisaties als ook de
verenigingen in ons dorp hebben zoveel als
mogelijk getracht de diverse activiteiten op
een veilige manier doorgang te laten vinden
voor zover de RIVM-maatregelen dat
toelieten. Wij hopen dat we in 2021 de
gesprekken met de jeugdorganisaties, R-Newt,
verenigingen en de gemeente kunnen
intensiveren om te kijken waarmee wij als
Dorpsraad deze jeugdorganisaties kunnen
ondersteunen.

BUURTPREVENTIE
2020 was een raar jaar, ook voor de leden van
de buurtpreventie. We konden door corona
niet het hele jaar door rondes doen (niet in
april en mei), maar in de andere maanden
hebben we gemiddeld 12 keer per maand een
ronde gelopen of gefietst. Natuurlijk sinds de
RIVM-maatregelen op gepaste afstand van
elkaar. Gelukkig zijn er dit jaar weinig inbraken
geweest en ook de jeugd heeft nauwelijks
overlast gegeven. Één vrijwilliger heeft
afscheid genomen van het team. Nihat
Karacan, een van onze twee wijkagenten, is
per 1 januari 2021 naar Hilvarenbeek
overgeplaatst. Ook in 2021 zal het
buurtpreventieteam zich weer volop inzetten
als de ogen en oren voor onze wijkagent in
samenwerking met het politieteam Groene
Beemden.

DUURZAAMHEID
Afvalbrengstation Hoolstraat
Dit jaar is duidelijk geworden dat er geen
mogelijkheden zijn om extra afval te brengen.
Een van de redenen is dat de Milieustraat in
de Hoolstraat mogelijk in 2024 zal gaan
verdwijnen voor woningbouw ter plekke. Er
zijn oriënterende gedachten om een nieuw
"Full Service afvalbrengstation" te
ontwikkelen voor Oisterwijk, Biezenmortel,
Udenhout en Berkel-Enschot.

Veilig Honk
In Berkel-Enschot zijn nog zes Veilig Honk
adressen (waarvan 1 nieuw adres en 1 adres
dat te kennen heeft gegeven te stoppen.

Met kleine stappen van het gas af
De lezing in Koningsoord, met als onderwerp
“Met kleine stappen van het gas af”, kon
helaas door corona niet doorgegaan.
Watertappunt Koningsoord
Mede op advies van De Dorpsraad is er een
openbaar watertappunt in het nieuwe
winkelcentrum via "Join the Pipe"
gerealiseerd. Hiermee is gezond en duurzaam
kraanwater bereikbaar voor iedereen.

De DR heeft dit adres op een gepaste manier
bedankt voor alle inzet in de afgelopen jaren.)
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Repair café in Berkel-Enschot
Er zijn verkennende gesprekken met de KBO
geweest voor het opzetten van een “Repair
café”. Repair Cafés zijn gratis toegankelijke
bijeenkomsten met het doel om (samen) te
repareren. Op de locatie, waar het Repair Café
wordt gehouden, is gereedschap en materiaal
aanwezig om allerlei reparaties uit te voeren.
Bijvoorbeeld kleding, meubels, elektrische
apparaten, fietsen en speelgoed.

zijn er vanwege Corona heel veel activiteiten
niet doorgegaan. Dat resulteert in een reserve
van ca. € 6.500,-. Jaarlijks moeten we als
Dorpsraad financiële verantwoording afleggen
aan de gemeente. In overleg met de
gemeente Tilburg gaan we kijken of we dit
bedrag van € 6.500,-. ook daadwerkelijk als
een corona reserve 2020 in onze boeken op
mogen nemen. Daarmee zouden we als het
coronavirus achter ons ligt nog een inhaalslag
kunnen maken. Er staat immers nog een
opening van het Winkelcentrum en het
nieuwe Dorpshart op de planning.

Oplaadpunten elektrische auto’s
Via het “Wijk- en buurtradenoverleg” heeft De
Dorpsraad deelgenomen aan een informatiebijeenkomst “oplaadpuntenbeleid”. Naar
verwachting groeit het aantal elektrische
voertuigen in Nederland richting 1 miljoen in
2025. De gemeente wil daarom in de periode
2020-2025 tenminste 2.000 publieke
oplaadpunten in haar gemeente hebben.
Iedere Inwoner kan een openbare oplaadpaal
aanvragen. Er is een centraal e-mailadres:
elektrischvervoer@tilburg.nl.

EVENEMENTEN
Nieuwjaarsreceptie
Als Dorpsraad hebben we gelukkig in januari
2020 de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie nog
kunnen organiseren te Koningsoord.

ENERGIEBESPARING
Een lijst met tips om energie te besparen ligt
in de kast bij de bibliotheek en is gratis op te
halen.
FINANCIEN 2020
Het jaar 2020 is financieel goed verlopen. Het
bewonersbudget, dat we krijgen van de
gemeente Tilburg, bedroeg voor BerkelEnschot in het jaar 2020 € 21.988,-. Hiermee
heeft De Dorpsraad de keuzevrijheid om dit
budget binnen de gestelde criteria te
verdelen. Naast een bedrag aan
ondersteuningskosten zijn er middelen
beschikbaar voor Verrijk je Wijk. Voorwaarde
voor toekenning van subsidie Verrijk je Wijk is
dat de aanvraag, de sociale cohesie en
leefbaarheid van de wijk verbetert of
versterkt. We hebben in 2020
€ 3.896,- beschikbaar gesteld voor een
beperkt aantal culturele activiteiten die
typerend zijn voor het dorp en waar grote
groepen inwoners plezier aan beleven. Helaas

Dit jaar met een optreden van
Muziekvereniging Concordia en van
Toonaangevend (Jeroen & Fabienne
Granneman). Ook werden speeches namens
De Dorpsraad, gemeente Tilburg en Concordia
verzorgd. De nieuwjaarsreceptie is
toegankelijk voor alle bewoners van ons dorp
en was ook in 2020 druk bezocht.
Helaas zijn na de Nieuwjaarsbijeenkomst alle
bijeenkomsten en evenementen i.v.m. het
corona virus geannuleerd.
BEWONERSONDERZOEK
Op 30 januari 2020 vond de 1e rondetafelbijeenkomst plaats, waarbij De Dorpsraad in
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dialoog ging met ruim 20 verschillende
verenigingen en stichtingen uit ons dorp. De
Dorpsraad wil dichtbij onze inwoners staan,
wil weten wat er speelt en wat er voor de
toekomst opgepakt moet worden. Een
succesvolle avond waarbij we veel tips kregen
voor onze toekomstagenda met onze
overlegpartners, zoals de gemeente. Ook
kregen we mooie verbetertips voor onszelf,
waaronder ook de nieuwsbrief, die De
Dorpsraad vanaf dat moment ieder kwartaal
in De Schakel plaatst. Hierdoor blijft u op de
hoogte van alle actualiteiten waar De
Dorpsraad betrokken bij is.

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 en brieven van de
wethouder tot berichten van bewoners over
verkeersdrempels of rustbankjes. Alles komt
binnen bij info@dorpsraadberkelenschot.nl
en wordt zorgvuldig beoordeeld en verwerkt.
Tevens is het secretariaat betrokken bij het
voorbereiden van de agenda van het
Werkoverleg van De Dorpsraad en overleg
met de gemeente. Ook het plannen van
afspraken met beleidsmedewerkers van de
gemeente en andere belanghebbenden is een
vaste taak.
In 2020 is De Dorpsraad noodgedwongen
gestart met digitaal vergaderen.

Als vervolg op de rondetafelbijeenkomst heeft
het team van De Dorpsraad een kleine 100
inwoners geïnterviewd op twee momenten.
Op donderdagochtend 9 juli 2020 was het
team aanwezig op de wekelijkse markt en op
zaterdagochtend 11 juli 2020 waren we te
vinden op het nieuwe winkelcentrum.
Nogmaals onze dank naar iedereen die
geholpen heeft om zijn/haar visie en mening
met ons te delen. Alle geïnterviewden hebben
namens de Dorpsraad i.s.m. De Zuivelhoeve
ook een presentje ontvangen om onze
waardering voor hun tijd en inzet uit te
spreken.
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 wordt
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SAMENSTELLING DORPSRAAD 2020

In 2020 namen we afscheid van de
bestuursleden:

Voorzitter
Tineke Donga-Freling

Secretaris
Irene Granneman

Penningmeester
Sjef van den Aker

Loket BE, Zorg, Welzijn &
Evenementen
Hanny Robben

Secretaris
Anja Vermeer

Ontsluiting & Koningsoord
Roland van Zuilen

Duurzaamheid &
Dorpsontwikkelingen
Anton Visser
Communicatie & Evenementen
Joyce van Andel – van Helfteren

Winkelcentrum & BOG
Dorpshart en Duurzaamheid
John Menges
Coördinator Veiligheid & Jeugd
Corné Berkelmans

Ontwikkeling Dorpshart & MKB
Jos Verhoeven

Jeugd, Veiligheid, ICT & BOG
Willem van Laak

Loket BE, Zorg & Koffietijd
Wilma van Geel

info@dorpsraadberkelenschot.nl
www.dorpsraadberkelenschot.nl
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