NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 16 december 2021 20.00 uur Teams
1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
Willem is afwezig.
De notulen van 18 november worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken/mededelingen:
- Verzoek van De Wever ontvangen voor ideeën voor participatie in de wijk betreffende
Eikenhuys. Ze willen dit onderwerp nader toelichten bij een bijeenkomst. Dit wordt
gepland tijdens een fysieke bijeenkomst in 2022.
- Er is een gesprek geweest met de bestuursvoorzitter van Tangent over zaken rondom de
3 basisscholen. Kwaliteit van de scholen is prima. Vervolggesprek één keer per jaar.
- Er is een gesprek geweest met bestuur van de Schalm over tekort aan ruimte voor jeugd.
Schalm wil graag iets voor de jeugd doen. Schalm gaat met R-Newt in gesprek.
- Vervolg vragenlijst Avans. Geen grote opkomst. Men wil een verdiepingsslag maken.
- Bijeenkomst betreffende huisvesting arbeidsmigranten van 9 december is geannuleerd.
Dorpsraad (DR) zou aanwezig zijn. Nieuwe uitnodiging voor januari 2022 volgt via
gemeente.
- In Schakel wordt een artikel geplaatst betreffende annulering Nieuwjaarsreceptie.
- Gesprek Zwartrijt DR met gemeente: verslag wordt nagestuurd.

2.

Inschrijving UBO-register
Van Kamer van Koophandel een brief ontvangen dat we als Stichting DR Berkel-Enschot
wettelijk verplicht zijn om UBO's ('ultimate beneficial owner' = de 'uiteindelijke
belanghebbende') in te schrijven in het UBO-register.

3.

Wijk- en dorpsradenoverleg
Bijeenkomst 13 december: uitnodiging kwam vrij laat en dorpsraadsleden kunnen niet
deelnemen. Verbinding aangaan door nog meer samenwerking aangaan in het dorp. Binnen
het dorp zijn gezamenlijke raakvlakken. Initiatieven bundelen en samen naar gemeente
gaan. Er is geen overkoepelend geheel. Platform welzijn is wel een goed voorbeeld.
Sociale basis in 2018 ook al. Adviezen zijn destijds al gegeven. De wijk moet zelf iets gaan
doen. De verschillen in de wijken van Tilburg zijn erg groot. Hoe kunnen we anderen helpen?
We hebben een brief ontvangen met statements, maar niet specifiek voor onze DR.

4.

Omgevingswet
Vragen ter voorbereiding "voorlichtingssessie" van “Team Omgevingswet” van de gemeente
Tilburg. Conceptvragen zijn opgesteld en worden besproken/aangevuld door Dorpsraad
Udenhout en Coöperatie Biezenmortel. Omgevingsplan is een soort bestemmingsplan? Wat
is het verschil? 1 juli 2022 gaat deze wet in werking. Belangrijk is wettelijke verplichting van
de participatie van inwoners. Omgevingsplan komt i.p.v. bestemmingsplan. Het gaat meer
over fysieke leefomgeving en milieu. Wat zijn de rechten/plichten van DR? Er is nog geen
zicht op. Hoe kunnen wij onze rol het beste vervullen? Vragen kunnen naar andere dorpen.
Mogelijk komt er een tijdelijke vervanger van de omgevingsmanager.

5.

Dorpsagenda
Tineke heeft een inleiding over de historie en het proces van tot stand komen gemaakt. Er
zijn gesprekken gevoerd door dagelijks bestuur met omgevingsmanager en wijkregisseur .
Het is een coproductie. We hebben een concept document ontvangen van de
omgevingsmanager. Document kan blijven vernieuwen en aanpassen.
- Beschrijving van de wijk/gebied: Tekst figuur 2 klopt niet met tabel figuur 3.
- Historische tradities: o.s. gildes, eigen carnaval met optocht, kvw, avondvierdaagse,
dorpsquiz. Deze zaken zelfstandig houden.

- Grond prijs 3000-3500 per m2 is correct.
- Visie is reeds besproken.
Kernopgave 1 Mobiliteit en verkeersveiligheid: doortrekken Koningsoordlaan naar Udenhout
is niet gewenst, de weg moet naar N65. Dit moet worden aangepast. Dit staat los van een
eventueel nieuw station.
Kernopgave 2 Groen en spelen: er is vraag naar een grotere speeltuin eventueel met een
kinderboerderij. Voedselbos buiten het dorp? Voorstel laten opnemen. Het is een meerjaren
traject.
Kernopgave 5 Klimaatadaptatie: document geeft aan geen subsidie, maar dit klopt niet.
Roland gaat dit document aanpassen en daarna delen met gemeente (omgevingsmanager).
6.

Monitorgroep/ maandelijks overleg gemeente/werkgroep verkeer (Roland en Koo)
Geen opmerkingen.

7.

Stakeholdersoverleg (Roland en Koo)
Geen opmerkingen.

8.

WDR-overleg (Roland, Corné en Willem)
Geen opmerkingen.

9.

Werkgroep Communicatie (Laura)
- Nieuwsbrief: deze laten verschijnen per kwartaal. Eerstvolgende voor carnavalsvakantie.
Het ligt eraan of 20 januari (thema-avond) door kan gaan. De maatregelen zijn tot
14 januari 2022. Thema-avond verzetten naar maart? Het politiek debat is gepland op
9 maart 2022. Dit onderwerp in januari op agenda.
- Website: deze moet een update krijgen. Offerte volgt.
- Informatie op website over verkeer. Ook kan deze informatie in de Schakel en op
Facebook.

10.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
- Check financiën 2021 door voorzitter en penningmeester uitgevoerd (4-ogen principe).
Alles is akkoord.
- Mail financiële ondersteuning winkelcentrum en verslag bespreking met
Winkeliersvereniging. Continuïteit moet gewaarborgd worden. “Hanging baskets” kan
eenmalig. Wat zijn de kosten jaarlijks? Dit gaan winkeliers zelf verzorgen. Voorwaarde is
wel dat het vervolg krijgt. Geld kan worden gereserveerd voor deze actie.
- Emailadres winkeliersvereniging zou worden gecommuniceerd.

11.

Planteam Koningsoord (Roland en Jos)
Bijeenkomst heeft op 24 november plaatsgevonden. Er blijven zorgen over de 5 woonlagen
van het nieuwe Torentjeshoef en de verkeerscirculatie rond de school. Link met presentatie
wordt gedeeld.

12.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
- Platform Welzijn stichting of vereniging? Is het nodig een rechtspersoon te maken?
Bundelen heeft voordelen. Geeft autonomie/herkenbaarheid op. Wie geeft sturing aan
geheel? Hoe ga je de samenwerking doen? Wat is goed voor ons dorp? Welzijn van alle
burgers. Afstemmen met de gemeente wordt belangrijk. Zal in samenspraak moeten met
DR. Platform welzijn kan coördineren en daarna aan DR voorleggen. Platform welzijn
kan geen eigen financiën beheren. Niet overtuigd van een meerwaarde van een
stichting. Waar is het dorp het beste mee gediend? Voorgesteld wordt om eerst langer in
dit samenwerkingsverband te werken.
- Overleg Platform Welzijn is, als gevolg van corona, uitgesteld van 7 december naar
8 februari.
- Op 16 november is Koffietijd (weer) stilgelegd op initiatief van de vrijwilligsters als gevolg
van de situatie rondom corona.
- De banner voor Loket BE is besteld.
- Projectgroep Ggoud is op 2 december voor het eerst bij elkaar geweest, zonder
vertegenwoordiging van de gemeente.

-

-

Project Ggoud heeft subsidie aangevraagd onder noemer van het Preventieakkoord, dat
is opgesteld door de gemeente. Er is subsidie aangevraagd voor 2 wandelroutes naar
Koningsoord.
Op 4 december heeft de Wever voorlichting gegeven over Eikenhuys.

13.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
R-Newt is nog niet met ideeën gekomen voor een jeugdhonk. DR blijft in overleg.

14.

Werkgroep Evenementen (Laura)
- Nieuwjaarsreceptie stand van zaken: er komt een online versie (speech Dorpsraad,
wethouder Dols en Concordia). Muziekstuk Concordia wordt online gezet. Dit wordt
9 januari op website geplaatst. Link wordt gedeeld naar alle genodigden. Tevens volgt er
een artikel in de Schakel (waarin de speech van wethouder Dols en voorzitter DR).
- Politiek debat stand van zaken: save-the-date is verstuurd, al een paar positieve reacties
ontvangen. Het is een chaotische tijd i.v.m. corona.
- Kinderdebat: Berkeloo parkeert dit i.v.m. drukte leerlingen voor toetsen. Caecilia ook
i.v.m. drukte leerlingenraad. Rennevoirt is enthousiast.
- Distributie vrijwilligers cadeau: DR-leden gaan pakketjes ophalen en wegbrengen naar
vrijwilligers (of coördinator).

15.

Commissie Duurzaamheid (Anton)
Voorstel tot instellen werkgroep duurzaamheid. Voorkeur voor samenwerken met andere
dorpsraad/coöperatie. Doelstelling en actieplan opstellen en mensen benaderen om mee te
werken. Daarna terugkoppeling naar DR. Het is een goed uitgewerkt plan.

16.

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

17.

Actiepuntenlijst (Anton)
Aangepast.

18.

Activiteitenkalender (Anja)
Aangepast.

19.

Rondvraag
Er is een melding binnengekomen over fietsendiefstal op het winkelcentrum. Wijkregisseur
geeft aan dat er reeds signalen ontvangen zijn bij de gemeente. Belangrijk om aangifte te
doen en duidelijk aan te geven waar de fiets is weggehaald.
Nieuwjaarswens volgt via de mail.

-

20.

Sluiting

