NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 17 februari 2022 20.00 uur Schalm Kapittelzaal
1.

Participatie Eikenhuys
Presentatie door medewerkers Eikenhuys.

2.

Opening en Mededelingen (Tineke)
Jos, Koo en Willem zijn niet aanwezig.
De notulen van 20 januari worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken/mededelingen:
- Verkenning i.v.m. aanleggen glasvezel; voorlopig even niet.
- Verslag projectenoverleg: besproken zijn o.a. dorpsagenda omgezet in PowerPoint
presentatie en problematiek klankbordgroep arbeidsmigranten.
- Presentatie geweest voor DR Berkel-Enschot en DR Udenhout en Coöperatie
Biezenmortel over Pauwels Oost.

3.

Huisvesting arbeidsmigranten
Afspraak is gemaakt om eerste bijeenkomst af te wachten van de klankbordgroep van
7 maart. Kunnen we kritisch zijn? Of zijn er weinig mogelijkheden? Koo en Corne zullen aan
klankbordgroep deelnemen.

4.

Monitorgroep/ maandelijks overleg gemeente/werkgroep verkeer (Roland en Koo)
- Verslag gesprek projectmanager Koningsoord.
- Er zijn weer adviezen in voorbereiding; deze zullen t.z.t. op de website van de Dorpsraad
worden gepubliceerd.

4.1.

Structuurvoorstel participatie
Procesbegeleider monitorgroep heeft een praatstuk opgesteld. Inhoud gaat over
stedenbouwkundige ontwikkeling. Wij kunnen het dorpsontwikkeling noemen. Functie
programma-manager is nieuw. We moeten verder kijken in de tijd en verder kijken in de
omgeving. Past deze structuur bij ons? Is het overdag/avond? Afgesproken dat iedereen er
opnieuw naar gaat kijken en binnen 1 week reactie geeft. Op 25 februari gaat Roland
terugkoppelen.

5.

Stakeholdersoverleg (Roland en Koo)
Verslag reeds ontvangen.

6.

WDR-overleg (Roland, Corné en Willem)
Overleg is verplaatst naar maandag 21 februari.

7.

Werkgroep Communicatie (Laura)
Stand van zaken jaarverslag: reacties worden verwerkt. Er komt een samenvatting in de
Schakel.

8.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
- Verklaring kascommissie: besloten tot decharge met dank aan penningmeester.
- Kunnen we de criteria voor Verrijk je Wijk op onze website plaatsen? Op de website ga je
via button Verrijk je Wijk naar gemeente Tilburg. Bij “Projecten” staan criteria vermeld.
Het is nog nodig om aanvraag via gemeente Tilburg te laten lopen.

-

Kunnen we onze criteria wellicht kunnen verruimen? We hebben al geld toegezegd voor
opening winkelcentrum en een coronareserve opgenomen. Er wordt besloten om de
criteria niet te verruimen.

9.

Planteam Koningsoord (Roland en Jos)
Geen opmerkingen.

10.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma en Tineke)
- Status banner loket BE; er zijn problemen met bezorging.
- Koffietijd: dinsdagmiddag groep is weer gestart op 8 februari (1/2 weken). De ochtend
groepen zijn weer gestart op 15 en 16 februari.
- Update overleg Platform Welzijn, d.d. 8 februari; TBV is aangesloten. Er komt onderzoek
naar behoefte voor vervoer naar winkelcentrum. Eventueel wordt er een pendeldienst
opgezet.
- Update overleg GGoud d.d. 15 februari; Infographic is opgesteld. Bezig met opstellen
van wandelroutes en eventuele acties zoals losliggende stoeptegels en dementie
vriendelijke bewegwijzering. Hogeschool Breda studenten gaan kijken naar verbetering
van wandelroute van Torentjeshoef naar winkelcentrum. Er zijn 2 routes namelijk via
Raadhuisstraat en via Brevierstraat. Aanpak Raadhuisstraat staat in meerjarenplan
(2025). Er is subsidie ontvangen om de wandelroute vriendelijker te maken.

11.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
- Omgevingsmanager is gevraagd naar structuur jongeren.
- Wederom informeren bij R-Newt. R-Newt is gericht op preventie. Opnieuw gesprek met
de Schalm plannen.

12.

Werkgroep Evenementen (Laura)
- Cancelen politiek debat en communicatie in de Schakel? We gaan geen artikel plaatsen
omdat informatie achterhaald is. Door versoepelingen is alles open. Politieke partij wil
digitaal iets aanleveren. Wij plaatsen geen politieke programma’s op onze website.
- Bijeenkomst gedecoreerden 30 april 2022.

13.

Commissie Duurzaamheid (Anton)
Transitie warmte Tilburg; geen toegevoegde waarde voor een werkgroep. Aangeleverd stuk
kan op de website worden geplaatst.

14.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem/Koo)
Geen opmerkingen.

15.

Actiepuntenlijst (Anton)
Aangepast.

16.

Activiteitenkalender (Anja)
Aangepast.

17.

Rondvraag
Geen opmerkingen.

18.

Sluiting

