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INLEIDING

Joost Bruinsma
•Voorzitter (aantredend)
•Koningsoord

In 2015 heeft de Dorpsraad zich weer
ingespannen voor u en uw omgeving. Veel
zaken spelen zich af achter de schermen.
Daarom ontvangt u als bewoner van BerkelEnschot dit jaarverslag, zodat u weet wat de
Dorpsraad het afgelopen jaar voor BerkelEnschot betekende.

Robert Holl
•Voorzitter (aftredend)
•Welzijn en zorg
•Koningsoord
•Overhoeken

Cristel Bekkers
•Secretaris (aantredend)

Patricia Wouters

De Dorpsraad vergadert bijna wekelijks met
de eigen leden, met bewoners, met de
gemeente of met projectontwikkelaars. Een
paar keer per jaar organiseert de Dorpsraad
een openbare thema-avond. In 2015 stonden
deze vooral in het teken van de ontwikkeling
van Koningsoord en wij waren verheugd u in
grote getale te mogen verwelkomen.

•Secretaris (aftredend)

Jan van Rijswijk
•Penningmeester

Henk Denissen
•Vice-voorzitter
•Voorzitter BOG
• Buurtpreventie

Henk Granneman
•Festiviteiten (aftredend)

ONDERWERPEN

Jack van der Sanden
•Koningsoord
•Overhoeken
•Kunst in de openbare ruimte
•Welkom nieuwe bewoners
•Cultuur Monumenten Archeologie

SAMENSTELLING DORPSRAAD
KONINGSOORD
ZORG EN WELZIJN
BEWONERS OVERLEG GROEP (BOG)
BUURTPREVENTIE
KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE
CULTUUR, MONUMENTEN EN ARCHEOLOGIE
WELKOM NIEUWE BEWONERS
DUURZAAMHEID
FINANCIËN
EVENEMENTEN
COMMUNICATIE

Henk Hoppenbrouwers
•Koningsoord
•Overhoeken
•Kunst in de openbare ruimte

Jochem van Raak
•BOG
•Communicatie
•Festiviteiten

Hanny Robben
•BOG
•Zorg en Welzijn
•Welkom nieuwe bewoners
•beheerder WhatsApp-groep BE

SAMENSTELLING DORPSRAAD

Michiel Werner
•Buitengebied
•Milieu en duurzaamheid

In 2015 waren 13 bewoners actief als lid van
de Dorpsraad. Hiernaast vindt u de namen van
alle leden en hun functie of de werkgroep
waarin zij deelnamen.

Jos Verhoeven
•MKB
•Koningsoord
•Overhoeken
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KONINGSOORD
De werkgroep Koningsoord voerde periodiek
overleg met de gemeente Tilburg over het
nieuwe winkelcentrum, de woningbouw, de
sportaccommodatie en de renovatie van abdij
Koningsoord. Ook was er goed contact met
wethouder Mario Jacobs (monumentenzorg)
en projectontwikkelaar Roozen van Hoppe die
in 2015 eigenaar werd van het oude
kloostercomplex. De Dorpsraad heeft
regelmatig overlegd met Cultureel Centrum
De Schalm en de Bibliotheek over gebruik en
inrichting van het nieuwe multifunctionele
ontmoetingscentrum in het abdijcomplex.

ZORG EN WELZIJN
Deze werkgroep houdt zich bezig met alle
vraagstukken rond zorg en welzijn voor de
bewoners van Berkel-Enschot.

Op de thema-avond van dinsdag 9 juni in De
Schalm informeerde de Dorpsraad de
bewoners over de ontwikkelingen van
kloostercomplex Koningsoord. Tijdens de
Open Monumentendag op zondag 13
september kwamen maar liefst 2.500
bezoekers het klooster bewonderen. De
informatieavond van donderdag 5 november
2015 kon door omstandigheden niet
doorgaan. Begin 2016 plant de Dorpsraad een
nieuwe thema-avond waarop wij u informeren
over alle vorderingen.

Bij deze werkgroep ontstond dit jaar het plan
om te onderzoeken hoe mensen boven de 65
naar de toekomst kijken. Om dit te
achterhalen is er een enquête ontwikkeld.
Hiermee hoopt de Dorpraad zicht te krijgen op
de leefwereld van bewoners boven de 65 jaar.
De enquête wordt in 2016 afgenomen.
Loket B-E
Het loket B-E, waar inwoners terecht kunnen
met al hun vragen over zorg, wonen en
welzijn, moest haar locatie in 2015 delen met
de stadswinkel. Hierdoor werd het loket
minder zichtbaar. Toch wisten steeds meer
inwoners het Loket B-E te vinden. Daarom zijn
er dit jaar ruimere openingstijden:



maandagmiddag van 14.00 - 16.00 uur
donderdagochtend van 10.00 - 12.00 uur

De vrijwilligers die het Loket B-E runnen
hebben veel bewoners geholpen bij het
vinden van een oplossing of doorverwezen
naar de juiste organisatie.

Inmiddels zijn het Gezondheidscentrum en de
apotheek reeds in gebruik. En de firma Roozen
van Hoppe is gestart met de renovatie en
herinrichting van het kloostercomplex.
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contact kunnen leggen met de mensen die op
buurtniveau actief zijn. Op deze manier hoopt
ze beter te kunnen aansluiten op wat er leeft
en speelt in het dorp.

BEWONERS OVERLEG GROEP (BOG)
De BOG, met tien leden, heeft in 2015 vijf keer
vergaderd. Bij de vergaderingen waren een of
meer afgevaardigden van de Dorpsraad
aanwezig en meestal de wijkregisseur.

30 km-zone
Zowel in de Molenstraat als in de
Kampefoelilaan heeft de wijkagent samen met
leerlingen aandacht besteed aan de 30 kmzone.

Projecten en aandachtspunten in 2015
Speelplekkenplan
In de Kloosterstraat, Rembrandt van Rijnlaan,
Enschotsebaan/Craenweide en Verdilaan zijn
speelplekken gerealiseerd. Verder is er een
nieuw speelplekkenplan opgesteld. Deze is
begin januari aan de wethouder Erik de Ridder
overhandigd. De dug-out op het handbalveldje
achter ’t Ruiven moest helaas verwijderd
worden vanwege vandalisme.

Bij Berkeloo is op de Berkelseweg een
schoolzone gemaakt.
Honden
De huidige losloop- en uitlaatzones en de
hondenpoepbakken zijn in kaart gebracht. En
er is gewerkt aan een voorstel voor nieuwe
zones en hondenpoepbakken.
Plattegronden
Er is bekeken of er voldoende plattegronden
staan op de invalswegen, en de locaties
geëvalueerd.
Informatieavonden
Er zijn informatieavonden georganiseerd over
de aanpassing aan de Heikantsebaan en het
speelveldje bij de Rembrandt van Rijnlaan.

Berkel-Enschot Schoon
Dit project is gestart maar kreeg weinig
belangstelling van bewoners. Het project staat
on hold tot er een overzicht is van
buurtverenigingen.

Aanpak onveilige verkeerssituaties
Aangepakt zijn:
 fietspad tussen St. Josephstraat en de
Kraan
 inrit parkeerterrein Eikenboschweg
 kruising Enschotsebaan bij de kerk
 vrachtverkeer door de Zwaanstraat
 Pandgang naar huisartsenpost
 trottoir op diverse plaatsen
 bouwprojecten op diverse locaties

Bladkorven
De plaatsen van de bladkorven zijn op kaart
gezet. Aan de gemeente is gevraagd enkele
korven op een andere plaats neer te zetten.
Met deze vraag is nog niets gedaan.
Overzicht buurtverenigingen
De BOG heeft een overzicht gemaakt, zodat ze
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Brandweeraansluitingen in Enschotse Akkers
Omdat deze wijk nog in beheer is van de
projectontwikkelaar en de bedoelde straten
nog steeds zijn ingericht als bouwweg, zijn de
brandweerputten nog steeds afgedekt zijn
door een asfalt laag. Zowel de gemeente als
de brandweer zijn geïnformeerd.

gemakkelijk kon worden ingebroken.
Eigenaren of bewoners maakten zij hierop
attent. Ook de hangjongeren hielden zij in de
gaten op de bekende en minder bekende
hangplekken. De buurtpreventie deed ook
buurtonderzoek na inbraken in huizen of
auto’s. De vrijwilligers informeerden
bewoners via een brief van de wijkagenten en
vroegen of zie iets gemerkt hadden. De
resultaten gaven zij door aan de wijkagenten,
die alles verder afhandelden.

Milieustraat (Hoolstraat)
Ruimere openingstijden.
Gladheidbestrijding

In 2015 heeft diverse keren de buurTent in
wijken gestaan waar inbraken hadden
plaatsgevonden. Deze tent werd bemand door
preventieteam WattWest Tilburg en enkele
van onze vrijwilligers. Zij maakten bewoners
duidelijk hoe ze inbrekers buitenshuis konden
houden. Multimate was hier ook bij
betrokken: die is gecertificeerd om huizen te
beveiligen en gaf gratis advies.

Overlast hangjeugd

BUURTPREVENTIE
De buurtpreventie zet zich in om BerkelEnschot veiliger te maken. De Dorpsraad heeft
nauw contact met de buurtpreventie en met
jongerenwerk R’Newt.

Tijdens het donkeredagen-offensief hebben
de wijkagenten met hulp van de buurtpreventie een road-block gehouden: op een
paar invalswegen werden auto’s aangehouden. Zij wezen inzittenden erop dat
inbrekers op de donkere dagen actiever zijn.
www.wattwest.nl

Buurt-Whatsapp
Voor het vergroten van de veiligheid in uw
buurt werken we samen met politie en
gemeente. Een van de initiatieven is de BuurtWhatsapp. Hiermee kunnen bewoners
verdachte omstandigheden in de eigen
omgeving met elkaar delen. In Berkel-Enschot
zijn vanaf begin 2015, drie Whatsapp-groepen
actief met op het moment 200 deelnemers. En
dit aantal blijft groeien. Door de actieve
deelname van de inwoners zijn er maar liefst
50% minder woninginbraken in wijken waar
Whatsapp actief is.

In 2015 waren 16 vrijwilligers, onder leiding
van de wijkagenten, actief in deze werkgroep.
Volgens de wijkagenten heeft de inzet van
deze vrijwilligers ervoor gezorgd dat er in
Berkel-Enschot minder inbraken zijn gepleegd
dan in het jaar hiervoor.
Enkele keren per week gingen twee
vrijwilligers ’s avonds te voet of per fiets op
pad. Daarbij letten zij op verdachte
omstandigheden, of er geen dure spullen
zichtbaar lagen in auto’s en of er in huizen
5
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Veilig Honk
Een Veilig Honk is een plek langs de meest
gebruikte fietsroutes naar het voortgezet
onderwijs. Scholieren kunnen hier terecht
voor hulp.

2015 heeft zij een kunstroute: ‘Kunst in
Berkel-Enschot’ uitgestippeld. Deze gaat langs
alle kunstwerken en de kunst in of aan
monumentale gebouwen in Berkel-Enschot.
De fiets-/wandelroute van 7 km. is uitgegeven
in de vorm van een vouwblad met
plattegrond, foto’s en een korte beschrijving.
U kunt de route opvragen bij de Dorpsraad.

Op dit moment fungeren 8 bewoners en/of
bedrijven als Veilig Honk. De adressen zijn
herkenbaar aan een bord met het Veilig Honklogo. Zo weet de scholier dat hij op dit adres
kan aankloppen voor hulp. Bijvoorbeeld bij
pech met de fiets, een ongeluk(je) of
problemen langs de route.
Veilig Honk is een initiatief van de dorpsraden
in Udenhout en Berkel-Enschot in
samenwerking met de gemeenten Tilburg en
Oisterwijk, Voortgezet Onderwijs, wijkagenten
en Jeugd en Jongerenwerk (R-Newt). In 2015
is er op verschillende plaatsen gebruik
gemaakt van het Veilig Honk door scholieren.

WELKOM NIEUWE BEWONERS
Deze werkgroep heet de nieuwe bewoners
van De Hoge Hoek en Enschotsebaan van
harte welkom, informeert ze over BerkelEnschot en wenst ze veel woonplezier in ons
dorp.

KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE

In de jonge woonwijken hebben we weer
nieuwe bewoners bezocht. Dit doen we
standaard wanneer huizen opgeleverd
worden. De nieuwe dorpsbewoners die naar
bestaande woningen verhuisden en zich
meldden bij ons, hebben we ook bezocht.
Tijdens deze bezoekjes informeren we de
nieuwkomers over de Dorpsraad, de
Bewoners Overleg Groep ( BOG) , het Loket

Deze werkgroep besteedt aandacht aan het
behoud van de bestaande kunst in onze
omgeving. Daarnaast streeft zij ernaar het
dorp met nieuwe kunstwerken te verfraaien.
In 2015 heeft de werkgroep een inventarisatie
gemaakt van alle kunstwerken in ons dorp. Ter
gelegenheid van de Open Monumentendag
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B.E. en het dorp Berkel-Enschot zelf. En we
laten altijd een cadeautje achter. In 2015 was
dat een set ansichtkaarten, een B-E
kwartetspel of een fiets-/wandelroute door
ons dorp.

gelegenheid van het 800-850 jarig bestaan van
Berkel-Enschot. Op 31 mei 2015 bood de
Dorsraad de inwoners van Berkel-Enschot, de
mogelijkheid om de duurzaamheid route,
zoals geïntroduceerd tijdens het jubileumjaar,
nogmaals te fietsen onder begeleiding. Helaas
hebben we deze activiteit geannuleerd.
door een matige opkomst. Op verschillende
plekken zoals horeca en de bibliotheek in
Berkel-Enschot , is de route in de vorm van
een kaartje te verkrijgen. De route kan
daarmee op eigen gelegenheid gefietst of
gewandeld worden.

CULTUUR, MONUMENTEN EN ARCHEOLOGIE
Deze werkgroep wil de aandacht voor de
monumenten en de archeologie van BerkelEnschot bevorderen. En de betrokkenheid van
de bewoners met hun eigen heem vergroten.

Wandelroute Duurzaamheidsvallei
De Stichting Duurzaamheidsvallei heeft een
wandelroute geïntroduceerd door het
buitengebied van Berkel-Enschot, Oisterwijk
en Tilburg. De wandelroute loopt langs
verschillende duurzaamheidsobjecten. Meer
informatie staat op duurzaamheidsvallei.nl.
Op zondag 13 september was het voormalig
kloostercomplex van de trappistinnen van O.L.
Vrouw van Koningsoord open voor bezoek.
De nieuwe eigenaar de firma Roozen van
Hoppe toonde hier haar plannen. Meer dan
2.500 bezoekers kwamen kijken naar dit uniek
monumentaal gebouwencomplex. Hierdoor is
de belangstelling en positieve houding van de
bewoners van Berkel-Enschot zeker
bevorderd. We kijken uit naar het nieuwe
multifunctionele ontmoetingscentrum in het
nieuwe hart van ons dorp.

DUURZAAMHEID
Het Brabants Ommetje de Nieuwe Warande
In de zomer van 2015 is de werkgroep ‘de
Nieuwe Warande’ bij elkaar gekomen om de
wandelroute te evalueren. Uit deze evaluatie

Duurzaamheid route
De duurzaamheid route is een route van 17
km langs een aantal in het oog springende
duurzame objecten. Deze route is uitgezet ter
7
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bleek dat de route op een aantal punten
aantrekkelijker gemaakt moest worden. In
2016 wordt hier met de Brabantse Milieu
Federatie nader naar gekeken en zullen er
verbeteringen aangebracht worden.

Nieuw was dit jaar de Dorpsquiz, die
georganiseerd werd door een groep
enthousiaste dorpsbewoners. Ook aan dit
initiatief hebben we subsidie verleend.
COMMUNICATIE

FINANCIEN

In 2015 hebben we onze nieuwe website
gelanceerd. Doel van deze vernieuwing is een
betere integratie van social media in de
website om de bewoners van Berkel-Enschot
beter te bereiken. Ook zijn we veel actiever
geworden op social media. In de toekomst
willen we onze zichtbaarheid nog verder
verbeteren door regelmatige updates en meer
nieuwsberichten.

Het voormalige Verrijk je Wijkbudget en het
Ondersteuningsbudget is sinds enkele jaren
samengevoegd tot één Bewonersbudget. Dit
budget mag de Dorpsraad binnen de gestelde
criteria verdelen. Activiteiten moeten voor en
door wijkbewoners worden uitgevoerd en ze
moeten de sociale cohesie en leefbaarheid
van de wijk verbeteren of versterken.
In 2015 hebben we ongeveer 10.000 euro
beschikbaar gesteld voor culturele activiteiten
die typerend zijn voor het dorp en waar grote
groepen inwoners plezier aan beleven. Denk
aan de avondvierdaagse, de kersttocht, de
intocht van Sinterklaas, de dikke bandenrace,
de nieuwjaarsreceptie, St. Job, de galgenloop,
buurtpreventie en bijeenkomsten
gedecoreerden.
Daarnaast hebben we nog een aantal culturele
activiteiten ondersteund die vrijwilligers
organiseerden.

EVENEMENTEN
Na het overweldigende succes van het feest
ter ere van BE800-850 was 2015 een rustig
jaar qua evenementen. Als Dorpsraad hebben
we zelf weer de nieuwjaarsreceptie
georganiseerd. Verder hebben we subsidie uit
de Verrijk je Wijk-middelen verleend aan de
gebruikelijke evenementen, zoals St. Job, de
Galgenloop, de Avondvierdaagse en de
Wielerronde.

info@dorpsraadberkelenschot.nl
www.dorpsraadberkelenschot.nl
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