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INLEIDING

Tot slot wil ik de leden van de DR en alle
vrijwilligers en organisaties die in verbinding
staan met de DR bedanken voor hun
onvermoeibare inzet in het afgelopen
moeilijke jaar. Dat hebben zij graag gedaan.
Juist in een tijd dat ons dorp groeit én er nog
veel te gebeuren staat, is die samenwerking
een belangrijke waarde voor ons dorp.

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. In 2021
hebben onze leden zich weer ingezet voor u
en uw omgeving. Terwijl het coronavirus ons
dagelijks leven domineerde, gebeurde er toch
veel achter de schermen.

Op het moment van het schrijven van deze
inleiding, komt het positieve bericht dat de
samenleving weer opengaat. We kijken
ernaar uit u in 2022 weer te mogen
ontmoeten.

In dit jaarverslag kunt u, als bestaande
bewoner of als ‘nieuwkomer’, lezen wat de
DR zoal doet en welke acties wij hebben
ondernomen in het afgelopen jaar. Dat
hebben we niet alleen gedaan. We werken in
het belang van ons dorp aldoor samen met
betrokken vrijwilligers of organisaties.

Tineke Donga-Freling, voorzitter Dorpsraad
Berkel-Enschot

INHOUDSOPGAVE

In 2021 was ontmoeten nog steeds beperkt.
Bij veel dorpsbewoners en ondernemers is
‘coronamoeheid’ letterlijk en figuurlijk
toegeslagen, bij gebrek aan perspectief. De
DR wil juist de verbinding die we allemaal zo
nodig hebben, verder brengen en verstevigen.

Dorpsraadleden
Dorpsagenda
Secretariaat
Financiën
Jeugd & Veiligheid
Wegenstructuur
Duurzaamheid
Buurtbudget
Zorg & Welzijn
Platform 533
Ondernemers MKB
Communicatie & evenementen

Onze jaarvergadering kon, net als andere
bijeenkomsten waar we elkaar ontmoeten,
helaas wederom niet doorgaan. Organisaties
uit ons dorp die wij normaliter (financieel)
steunen voor hun evenementen, moesten
ook pas op de plaats maken. Onze leden zijn
intussen zo veel mogelijk doorgegaan. Via
het alsmaar beeldbellen behartigden zij uw
belangen richting stakeholders en gemeente
over o.a. de wegenstructuur, uitbreidingsplannen, maar ook over diverse andere
onderwerpen die het welzijn van onze jeugd
en ouderen betreffen. Vaak participeren we
hiervoor in werkgroepen of opereren in
georganiseerd verband zoals Platform Welzijn.
Verder schreven we brieven aan de gemeente
met onze zorgen over verkeersveiligheid bij
Zwartrijt en Bedrijvenpark Enschot, het
afschalen van buslijn 9 in plaats van het
benodigde opschalen en het nadelige
oplaadpuntenbeleid. Inmiddels hebben we
tevens met de gemeente een mooie
Dorpsagenda met 5 kernopgaves opgesteld,
die u kunt zien als ons kompas voor wat nu en
in de toekomst te doen staat in ons dorp.
Daar gaat u komend jaar meer over horen.

DORPSRAADLEDEN
Tineke Donga-Freling; Voorzitter
Roland van Zuilen; Vice-voorzitter,
Wegenstructuur
Sjef van den Aker; Penningmeester
Anja Vermeer; Secretariaat
Anton Visser; 2e Secretaris, Duurzaamheid
Wilma van Geel; Loket BE, Zorg & Welzijn
Corné Berkelmans; Jeugd & Veiligheid
Jos Verhoeven; MKB
Willem van Laak; Jeugd, Veiligheid & ICT
Laura Post-Elshof; Communicatie
Koo van Overbeeke; Ruimtelijke Ordening
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In 2021 heeft de Dorpsraad afscheid
genomen van Joyce van Helfteren en John
Menges. We danken hen hartelijk voor hun
inzet de afgelopen jaren.

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 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
informatie van de wethouder tot vragen
van bewoners. Enkele onderwerpen die
spelen bij bewoners zijn beplanting, locatie
Gilde, waterberging, sfeer winkelcentrum,
voetpaden, afvalbakken, fietsendiefstal,
parkeren, kinderboerderij, gemis jeugdhonk,
speeltuinen en bouwplannen in BerkelEnschot.

DORPSAGENDA
We hebben in 2021 gewerkt aan de
dorpsagenda met de gemeente. In deze
Dorpsagenda hebben we eerst onze visie
(droom) opgeschreven. Deze droom
bewaakt wat ons betreft de waarde van ons
dorp:
“Berkel-Enschot wil haar groene dorpse
karakter en haar eigen verenigingsleven
behouden. Ze wil een dorp zijn, waar jong
en oud met liefde voor het dorp op een
prettige en veilige manier kan wonen,
spelen, sporten, leren, werken, samenleven
en ontmoeten. Een dorp, waarin de
bewoners een sterke sociale binding en
grote saamhorigheid ervaren en een
houding hebben van: we helpen elkaar
waar mogelijk”.

FINANCIËN
Het jaar 2021 is financieel goed verlopen.
Het bewonersbudget, dat we kregen van de
gemeente Tilburg, bedroeg voor BerkelEnschot in het jaar 2021 € 22.975,-.
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 het dorp
verbetert of versterkt. We hebben in 2021
€ 2.430,- beschikbaar gesteld voor een
beperkt aantal culturele activiteiten die
typerend zijn voor het dorp en waar grote
groepen inwoners plezier aan beleven.
Vanwege corona zijn ook afgelopen jaar
veel reguliere activiteiten niet doorgegaan.
Daarom hebben we als Dorpsraad eenmalig
een flinke financiële toezegging gedaan om
het nieuwe winkelcentrum verder aan te
kleden. Over de definitieve invulling ervan
zult u nader van ons vernemen. Jaarlijks
moeten we als Dorpsraad financiële
verantwoording afleggen aan de gemeente.
Over 2020 hebben we, zo wij dat noemen,
een coronareserve opgevoerd. Met die
opgebouwde reserve zouden we als het

Deze visie/droom hebben we ingedeeld in
5 ‘kernopgaven’
 Mobiliteit en verkeersveiligheid
 Groen en Spelen
 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
 Sociale basis en voorzieningen
 Klimaatadaptatie

SECRETARIAAT
Alles komt binnen bij het e-mailadres

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. Het plannen van
afspraken met beleidsmedewerkers van de
gemeente en andere belanghebbenden is
een vaste taak. Ook in 2021 heeft de
Dorpsraad fysiek en digitaal vergaderd
volgens de landelijke coronarichtlijnen.
-3-
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coronavirus achter ons ligt nog een mooie
inhaalslag kunnen maken. Er staat immers
nog een opening van het winkelcentrum en
het nieuwe dorpshart op de planning.

veilig voelen of die een andere hulpvraag
hebben. Deze adressen worden elk jaar via
de basisscholen onder de aandacht
gebracht van 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 & VEILIGHEID
Buurtpreventie
2021 was weer een jaar waarin corona de
hoofdrol speelde. In het begin van het jaar
moesten we enkele weken om 21:00 uur
thuis zijn en we moesten meestal 1,5 meter
afstand houden. Maar toch gingen de
buurtpreventieleden
weer
op
pad.
Gemiddeld hebben we dit jaar 13 keer per
maand een ronde gelopen of gefietst.
Natuurlijk vanaf juni op gepaste afstand van
elkaar. Ook in 2021 zijn er gelukkig weinig
inbraken geweest en ook de jeugd heeft
nauwelijks overlast gegeven.
Helaas konden we dit jaar, samen met
Hubo, geen buurtpreventietent opzetten
om de bewoners op de hoogte te brengen
van inbraakpreventie.

Jeugd
De diverse jeugdorganisaties als ook de
verenigingen in ons dorp hebben zover het
door de diverse maatregelen mogelijk was,
geprobeerd de activiteiten op een veilige
manier doorgang te laten vinden.
Vanuit het dorp wordt steeds vaker het
gemis van een “jeugdhonk” aan de
Dorpsraad gemeld.
Als Dorpsraad is en wordt dit tijdens de
diverse
gesprekken
met
vertegenwoordigers
van
de
gemeente,
jeugdorganisaties, R-Newt, en overige
belanghebbende onder de aandacht
gebracht. Ook komend jaar zullen we dit
blijven doen en blijven we meekijken
waarmee wij als Dorpsraad deze
jeugdorganisaties kunnen ondersteunen.

Eén vrijwilliger heeft eind april afscheid van
het team genomen, maar gelukkig kregen
we in november weer versterking.
Natuurlijk zal het buurtpreventieteam zich
ook in 2022 weer volop inzetten als de ogen
en oren voor onze wijkagent, in
samenwerking met het politieteam Groene
Beemden. Behalve met het politieteam
hebben we ook contacten met de BOA’s en
de jongerenwerkers.

WEGENSTRUCTUUR
Planteam Eikenbosch
(deelgebied 8)

We kunnen zeker nog nieuwe leden
gebruiken, mede door de uitbreiding van
ons dorp. Meld u aan bij onze wijkagent
Goof van Bragt en vanaf maart bij zijn
opvolger.

Veiling Honk

Er zijn nieuwbouwplannen op de oude
locatie van het winkelcentrum Eikenbosch,
de voormalige locatie van Albert Heijn aan
de Generaal Eisenhowerweg en de huidige
locatie Torentjeshoef. Dit hele gebied
wordt “deelgebied 8” in het totaalplan
Koningsoord.

In Berkel-Enschot zijn nog 6 Veilig Honk
huizen. Deze zijn bedoeld voor scholieren
die zich onderweg naar school even niet

Normaal gesproken is er eerst een
inloopavond
voor
de
eerste
informatievoorziening van een nieuwe
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ontwikkeling met daarin een oproep voor
deelname aan een planteam. Vanwege de
coronamaatregelen is het inplannen van
een brede inloopavond voor de gehele
buurt niet mogelijk geweest. Om vorm te
geven aan omgevingsparticipatie van dit
project is door de gemeente een oproep
gedaan aan geïnteresseerden door een
bewonersbrief voor deelname aan het
planteam. Er zijn 11 aanmeldingen
ontvangen voor deelname aan het
planteam. Het planteam bestaat uit de 11
omwonenden, 2 leden van de Dorpsraad,
de projectmanager van de gemeente en
vertegenwoordigers van de bouwende
partijen (TBV Wonen, Heijmans en de
architecten).

locaties genoemd waarvan ze denkt dat de
situaties daar onveilig zijn of een onveilig
gevoel oproepen. Over 5 locaties is een
advies uitgebracht. Op een paar locaties
kon door de gemeente snel actie
ondernomen
worden
(de
spoorwegovergang Raadhuisstraat, de
Hoolstraat en de kruising van de Hoolstraat
met de Heikantsebaan).
Andere
locaties
vragen
grotere
aanpassingen en daardoor duurt het langer
voordat er aanpassingen komen. Dat heeft
te maken met budgetten die geregeld
moeten worden en het maken van
tekeningen en aanbesteding. Inmiddels zijn
de adviezen over Molenstraat en Pastoor
van Tilborgstraat, Raadhuisstraat, Sint
Willibrordstraat
en
de
kruising
Brevierstraat/Eikenboschweg, ingebracht
bij de gemeente. Die bekijkt nu of de
geadviseerde aanpassingen passen binnen
de prioriteiten van de gemeente.

Het planteam geeft adviezen volgens het
principe van het gekwalificeerd adviesrecht.
Dit houdt in dat het planteam advies niet
bindend is, maar dat het advies (op
onderdelen) wordt overgenomen, óf dat
het advies (op onderdelen) gemotiveerd ter
zijde wordt gelegd, bijvoorbeeld als er
andere belangen zijn die prevaleren. Mocht
dit laatste het geval zijn, dan ontvangt het
planteam deze motivatie schriftelijk.
Op de eerste presentatie van de plannen
heeft het planteam commentaar gegeven
en een aantal adviezen uitgebracht. Daarop
zijn een groot aantal wijzigingen uitgevoerd
op de plannen. Na de presentatie van de
herziene plannen heeft het planteam
nogmaals commentaar mogen geven en
een eindadvies uitgebracht. Behandeling
van de plannen en het eindadvies van het
planteam volgen in de gemeenteraad in het
eerste kwartaal van 2022.

Over de hoge snelheden op de
Koningsoordlaan en de situatie rondom de
Udenhoutseweg/ Heuvelstraat worden nu
adviezen voorbereid. De parkeersituatie
nabij
de
kruising
Raadhuisstraat/Koningsoordlaan wordt beoordeeld
nadat de bouwactiviteiten daar afgerond
zijn.
In oktober 2020 en oktober 2021 zijn ook
verkeerstellingen uitgevoerd op 17 plekken
in het dorp. De meting van 2020 is al
geanalyseerd en daaruit bleek dat de
wegen in het dorp niet overbelast zijn,
maar dat op enkele plekken de gemiddelde
snelheden wel te hoog zijn.

Werkgroep verkeer

Monitorgroep verkeer BerkelEnschot

De werkgroep is een werkgroep van de
Dorpsraad en is een initiatief gestart
“Berkel-Enschot
gaat
voor
nul
verkeersoverlast” met het doel om de
verkeersveiligheid te vergroten en overlast
(te hard rijden, geluidsoverlast, trillingen
door zwaar verkeer etc.) te verminderen.

De monitorgroep verkeer bestaat uit 13
leden, 9 inwoners van Berkel-Enschot, 2
leden van de Dorpsraad, 2 vertegenwoordigers van de gemeente (een
procesbegeleider en
een verkeersdeskundige). De werkgroep heeft 10
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We brengen de overlast in kaart en komen
met oplossingen.
In eerste instantie richten we ons op de
Enschotsebaan, Kerkstraat, Eikenboschweg,
Torenhoekstraat, De Kraan, Brevierstraat,
Raadhuisstraat en de Molenstraat. Later
willen we hier een platform bieden voor
het aanpakken van verkeersoverlast in de
rest van Berkel-Enschot en ons richten op
lange termijndoelen om de leefbaarheid
en verkeersveiligheid te verbeteren.
In samenwerking met Udenhout gaat voor
Nul1 gaan we onderzoeken hoe we samen
met Udenhout ons kunnen opstellen naar
de gemeente Tilburg. De handvaten en
richtlijnen hierbij zijn het landelijk beleid,
uniformiteit,
transparantie
en
het mobiliteitsplan 2040 (voor meer
informatie zie dorpsraadberkelenschot.nl

geluidsscherm langs het spoor van de
overgang
Raadhuisstraat
tot
aan
sportcomplex “de Rauwbraken”. Na
realisatie zal met de gemeente worden
gekeken of het verantwoord/mogelijk is om
het fietspad aan de noordzijde van de
Koningsoordlaan van de rotonde door te
trekken naar de spoorwegovergang “de
Kraan”.

Groen initiatief

DUURZAAMHEID

Naar aanleiding van een brief van een
inwoonster van Berkel-Enschot is de
Dorpsraad in gesprek gegaan met de
gemeente over het creëren van plukroutes
(veldbloemen en vruchtdragende struiken
en bomen) en een voedselbos. Dit initiatief
heeft het nodige overleg nodig, omdat veel
plaatsen die zeer geschikt zijn voor het
aanleggen van plukstroken momenteel
binnen bouwterrein vallen. In de gebieden
zijn
de
ontwikkelmaatschappijen
verantwoordelijk voor de aanleg van het
openbaar groen en het onderhoud daarvan
gedurende 1 jaar na oplevering. Door de
coronamaatregelen is het nog niet tot een
overleg gekomen met deze partijen.
Voor de stroken die buiten de
bouwterreinen vallen zal begin 2022 weer
met de gemeente worden gesproken.

Eén van de doelstellingen van de Dorpsraad
is het meewerken aan bewustwording wat
betreft
duurzaamheid
en
daarom
informatie van de overheid en de gemeente
Tilburg te delen op onze website.

WDRoverleg
Met het opheffen van de Bewoners Overleg
Groep is de Dorpsraad gestart met een 2maandelijks overleg met de wijkregisseur
van Berkel-Enschot. In het overleg worden
verkeers-, veiligheids-, jeugd- en milieuzaken besproken.

Duurzaam leven wordt steeds belangrijker
De overheid heeft besloten dat in 2030 de
“gaskraan” dicht gaat. De vraag die gesteld
kan worden is: "Wat kan ik hier als burger
nu al aan doen?" In ieder geval is de
gemeente Tilburg volop bezig om mensen
te stimuleren om energiebesparende
maatregelen te nemen.
Wat kunt u nu al doen?
Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuwe
"Investeringssubsidie duurzame energie en
energiebesparing voor woningeigenaren
(ISDE)". Bent u eigenaar van een
koopwoning en is deze woning uw
hoofdverblijf? Dan kunt u gebruiken maken
van de subsidieregeling met een investering
in een warmtepomp, zonneboiler, een
aansluiting op een warmtenet en met 5
typen isolatiemaatregelen. Voor meer
informatie,
voorwaarden
en
de

Geluidsscherm langs het spoor
ProRail is in het 4e kwartaal van 2021
begonnen met het aanleggen van het
1

https://udenhoutgaatvoornul.nl/
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aanvraagprocedure, kunt u de website van
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland2 raadplegen.

aansluiting op het elektriciteitsnet. Er wordt
dan een kabel gelegd van de laadpaal naar
de meterkast van een woning. Dit is 40%
goedkoper in stroomverbruik dan met een
“publieke laadpaal”, zeker als de bewoner
zonnepanelen heeft.

Ook als u niet in aanmerking komt voor
subsidie, kan het financieel voordelig zijn
om te isoleren. Dit staat bijvoorbeeld op de
website van Milieucentraal3.

De reden van onze problemen met deze
twee passages is het feit dat er in Berkel Enschot nieuwe woningen zijn gebouwd in
nieuwbouwproject "Koningsoord" waar
vaak geen of onvoldoende ruimte is om een
elektrische auto op eigen terrein te
parkeren en op te laden zonder VPA. Dit
terwijl nieuwe bewoners soms flink
geïnvesteerd hebben in een aantal
zonnepanelen.

Een goed geïsoleerde hoekwoning verbruikt
jaarlijks gemiddeld 700 m3 gas voor
verwarming. Dat staat gelijk aan zo’n € 600.
Een vergelijkbare, maar slecht geïsoleerde
woning, heeft ongeveer 3.050 m3 gas per
jaar nodig. Kosten: € 2.500. Dat is ruim 4
keer zoveel! Van slechte naar goede isolatie
kan dus wel € 1.900 per jaar schelen aan
energiekosten.

Dit zijn huizen in de Brevierstraat. Hier is
alleen opladen mogelijk met een VPA.

Comfortabel en gezond wonen
Door aan de slag te gaan met
energiebesparende maatregelen in uw huis,
kunt u besparen op uw energierekening en
kan het prettiger aanvoelen in huis door
minder kou en vocht. De gemeente Tilburg
heeft verschillende regelingen om u daarbij
te helpen met advies en subsidie. Kijk op
Duurzamer Tilburg4.
Oplaadpuntenbeleid
In januari 2021 is het verslag van de
informatiebijeenkomst
over
het
“Oplaadpuntenbeleid” van de gemeente
Tilburg besproken. Als Dorpsraad hebben
we problemen met twee passages:



Dit probleem doet zich ook voor in reeds
bestaande woonwijken.
Ondanks onze bezwaren, brieven aan
raadsleden, college van burgemeester en
wethouders, is het oplaadpuntenbeleid,
ongewijzigd vastgesteld.

Kabel van huis over stoep (bij Private
Aansluiting) wordt niet meer gedoogd
Een zogenaamde Verlengd Private
Aansluiting (VPA) niet toegestaan

Participatie
Het college heeft in 2021 week 41 een
Raadsvoorstel
Transitievisie
Warmte
vastgesteld. Daarin staat o.a.: In BerkelEnschot, Udenhout, Biezenmortel en De
Blaak is nog geen duidelijk aardgasvrij
alternatief voorhanden. Daar is wel veel
organisatiekracht aanwezig die we graag
benutten. Samen met de gemeenschap
gaan we onderzoeken wat een haalbare
eindoplossing is en hoe we in de tussentijd

Bij VPA plaatst een particulier of bedrijf een
oplaadpaal in de openbare ruimte en sluit
deze aan ‘achter de meter’. Achter de
meter houdt in dat de stroom voor de
oplaadpaal afkomstig is van een bestaande
https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/isde/woningeigenaren
3
http://www.milieucentraal.nl
4
https://www.duurzamertilburg.nl/
2
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al duurzame stappen kunnen realiseren.
Overal waar we concreet aan de slag gaan
werken we dit samen met bewoners,
bedrijven en organisaties uit in warmteuitvoeringsplannen.

zelf onvoldoende in staat zijn om actief deel
te nemen aan sociale activiteiten. Het is
een leuk samenzijn dat tevens de kans
biedt om nieuwe contacten te maken.
Mensen die minder mobiel zijn, worden
door
vrijwilligers
opgehaald
en
thuisgebracht.

BUURTBUDGET

We kregen een projectsubsidie van ZonMw,
bedoeld voor de doorontwikkeling en
uitbreiding van Koffietijd. We hebben
hiervoor samengewerkt met vrijwilligers,
Stichting Welzijn Ouderen, Contour de
Twern en enkele andere partners vanuit het
Platform Welzijn Berkel-Enschot. Via een
aantal mooie artikelen in de Schakel kon u
lezen over Koffietijd. Voor deze subsidie
hebben we gezamenlijk ook een handboek
gemaakt met daarin de werkwijze van
Koffietijd. Zo hebben we met succes onze
kennis vanuit Koffietijd beschikbaar kunnen
stellen aan anderen.

In 2021 zijn bij het Buurtbudget een flink
aantal aanvragen ingediend door bewoners
voor een initiatief in de openbare ruimte in
Berkel-Enschot Vaak ging het om het
bijplaatsen of vervangen van speeltoestellen in bestaande speeltuintjes, soms
in combinatie met groenvoorzieningen.
We hebben veel van deze aanvragen
kunnen honoreren. Ook hebben we het
initiatief van Schaakvereniging de Oude
Toren voor het plaatsen van schaaktafels in
ons dorpshart mee gerealiseerd en kreeg
het Transformatorhuisje een mooie
schildering met verwijzing naar de
kloosterzusters. Voor 2022 zijn er weer
mogelijkheden. Heeft u een initiatief in
gedachte of wilt u meer weten over het
Buurtbudget, kijkt u dan op de website van
de Dorpsraad en klik onderaan op de
button buurtbudget aanvragen.

Ggoud
Met Platform Welzijn Berkel-Enschot
werken we mee aan het programma Ggoud
van de gemeente Tilburg. Ggoud staat voor
gezond en gelukkig oud. Onze oudere
inwoners kregen in juni een brief om via de
website van de Dorpsraad een vragenlijst in
te vullen over wonen, voorzieningen,
bereikbaarheid, geheugenproblemen en
ontmoeten. Hierop hebben 476 mensen
gereageerd. Op onze website5 kunt u de
uitkomsten van dit onderzoek vinden.

ZORG & WELZIJN
De Dorpsraad maakt deel uit van het
Platform Welzijn Berkel-Enschot, een
samenwerkingsverband
van
diverse
organisaties en vrijwilligers die actief zijn
voor de ouderen in Berkel-Enschot. Het
Platform heeft zich wederom in 2021
ondanks de vele coronamaatregelen zoveel
mogelijk ingezet om met elkaar verbinding
te zoeken.

In 2022 gaan we samen met de gemeente,
Platform Welzijn en een aantal betrokken
dorpsgenoten hier verder mee aan de slag.
Wilt u ook één van deze betrokken
dorpsgenoten zijn? Neem dan contact op
met Platform Welzijn Berkel-Enschot
(platformwelzijnbe@gmail.com)

Koffietijd
Koffietijd wordt georganiseerd voor
senioren met een klein sociaal netwerk die
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https://dorpsraadberkelenschot.nl/nieuws/ouderenberkel-enschot-gaan-voor-ggoud
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Loket BE

PLATFORM 533

Bij Loket BE kunt u terecht met vragen
over (mantel)zorg, vervoer, wonen, maatschappelijke diensten en vrijwilligerswerk.
In 2021 is het Loket verhuisd naar
Koningsoord (ingang via hellingbaan). U
kunt bij Loket BE ook terecht om een Fijn
Thuis gesprek aan te vragen. Een
opgeleide vrijwilliger komt dan bij u thuis
om informatie te geven over thema’s,
zoals:

In 2021 zijn de gesprekken met de
gemeente en bouwonderneming Roozen
van
Hoppe
over
een
grote,
multifunctionele zaal vervolgd. We
verwachten dat er begin 2022 een finaal
besluit komt over de haalbaarheid. Bij een
positief besluit, zal dan een start gemaakt
kunnen worden met de benodigde
planologische procedure.









(Thuis)zorg, mantelzorg;
Aanpassingen in uw woning;
Vervoer;
Vrijwilligerswerk;
Vrijetijdsbesteding;
Veiligheid;
Administratie en financiën

ONDERNEMERS MKB
Van veel bewoners kregen wij de vraag om
het winkelcentrum te verfraaien met wat
groen of beplanting om de kille uitstraling
te verminderen. Er zijn ook klachten binnen
gekomen
van
bewoners
van
de
appartementen boven het winkelcentrum
vanwege geluidsoverlast van de muziek uit
de boxen vanaf het winkelcentrum. Door de
ondernemers is actie ondernomen over het
soort muziek. Daarnaast zijn de hoge en
lage tonen op de wensen van de bewoners
afgesteld.

Dementievriendelijk BerkelEnschot
Vanuit Platform Welzijn is er een
werkgroep dementievriendelijk BerkelEnschot actief. Deze werkgroep is in 2021
gestart met de uitgave van een
dementiejournaal. Wilt u hier meer van
weten? Neem dan contact op met Loket
BE.

Over de opening van het winkelcentrum is
vanwege corona weinig bekend gemaakt.
Het is de bedoeling dat er alsnog een soort
openingsfeest wordt georganiseerd.
Op onze laatste bijeenkomst in december
heeft de Dorpsraad toegezegd de
verfraaiing van het winkelcentrum door
middel van hanging baskets financieel te
ondersteunen met de voorwaarde dat het
een meerjaren plan is en het dorpshart ook
voorzien wordt van de hanging baskets.

Ontmoetingsruimte senioren
De Dorpsraad is in gesprek met TBVWonen,
zorgstichting ‘t Heem en de gemeente. Dit
over de mogelijkheden voor de
ontmoetingsruimte
voor
kwetsbare
ouderen bij het nieuwe zorgcentrum
Torentjeshoef, wat deel uitmaakt van de
plannen voor herontwikkeling van
deelgebied 8 (het ‘oude’ Eikenbosch). In
de gezamenlijke werkgroep wordt onder
andere onderzocht of men in aanmerking
kan komen voor subsidie van de landelijke
stimuleringsregeling voor ontmoetingsruimte in ouderenhuisvesting (SOO).

We zijn nog in afwachting op de reactie van
de ondernemers van het winkelcentrum
over de voortzetting van de te ondernemen
verfraaiing van het winkelcentrum en
dorpshart.
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COMMUNICATIE &
EVENEMENTEN
Vanwege de maatregelen rondom de
coronapandemie heeft de Dorpsraad helaas
verschillende evenementen stil moeten
leggen. Daaronder vallen onder andere de
traditionele
nieuwjaarsreceptie,
de
gedecoreerdenen
vrijwilligersbijeenkomsten en het politiek debat. De
Dorpsraad ziet de toekomst vol vertrouwen
tegemoet om het komend jaar deze
evenementen weer op te kunnen pakken.
De Dorpsraad blijft via haar eigen kanalen
communiceren over haar werkzaamheden
en blijft in gesprek met de inwoners en
ondernemers van ons dorp. Via Facebook,
onze website, ons mailadres en de Schakel
blijven wij met u in gesprek.

info@dorpsraadberkelenschot.nl
www.dorpsraadberkelenschot.nl
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