NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 18 november 2021 20.00 uur Teams

1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
Wilma is afwezig.
De notulen van 21 oktober 2021 worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken/mededelingen:
- Er is een email gestuurd naar het bestuur van Tangent om een aantal facetten te
bespreken die te maken hebben met de toekomst van het basisonderwijs. Afspraak is
gepland.
- Van onze omgevingsmanager is een bericht m.b.t. aanpak vuurwerkoverlast/
jaarwisseling binnengekomen. Er is een mogelijkheid om “vrijwillige vuurwerkvrije zones”
af te spreken. Het DB stelt voor dit initiatief op Facebook te zetten.
Zie: www.tilburg.nl/vuurwerk.
- Het gesprek met een raadslid van D66 heeft plaatsgevonden. Onze aandachtspunten
zijn o.a. besproken. Raadslid gaf advies om hulp te vragen voor organiseren kinderdebat
aan raadsgriffie.
- Samen met Dorpsraad Udenhout en Coöperatie Biezenmortel gaan we in gesprek met
Team Omgevingswet van de gemeente Tilburg om onze vragen te beantwoorden. Voor
die tijd zullen we gezamenlijk onze vragen op elkaar afstemmen.
- Het proces “Dorpsagenda” loopt. Op 8 december is het laatste overleg.
- Gevelbeeld bij gezondheidszorgcentrum wordt geplaatst.
- Betreffende bedrijventerrein wordt leden gevraagd om vragen te sturen.
- Vraagt overlast open haarden in de winter actie van de Dorpsraad (DR)?
- Een Tilburgs jeugdlintje wordt uitgereikt aan een jeugdige bewoner van ons dorp.

2.

Monitorgroep/ maandelijks overleg gemeente/werkgroep verkeer (Roland en Koo)
- Op 24 november is het volgende overleg.
- Maandelijks overleg met de projectleider van de gemeente: geen voortgang of
bijzonderheden.
- Werkgroep verkeer: overleg met wijkregisseur volgt. Werkgroep heeft veel materiaal
ontvangen van de gemeente.

3.

Stakeholdersoverleg (Roland en Koo)
Op 15 november is overleg geweest. Het verslag wordt nagestuurd. Onderwerpen waren:
aanleg parkeerplaatsen voor de artsen is weer vertraagd; er zijn klachten van de winkeliers
over achterstallig onderhoud; de extra parkeerplaatsen benodigd voor het realiseren van de
“grote zaal” zijn o.a. gevonden in Novicenstraat.

4.

WDR-overleg (Roland, Corné en Willem)
Op 10 november is een WDR-overleg geweest; verslag volgt.

5.

Werkgroep Communicatie (Laura
- Voortgang Facebook Dorpsraad. Er zijn twee accounts, namelijk een normaal account en
een interesse account.
- Nieuwsbrief maken en in de Schakel? Nieuwsbrief voortaan standaard vermelden op de
agenda. De eerstvolgende nieuwsbrief volgt in januari 2022.

6.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
- Aanmelden Buurtbudget via website was in storing. Deze is opgelost. Er zijn meerdere
aanvragen voor een grote speeltuin en/of kinderboerderij ontvangen.
- Overzicht aanvragen “Verrijk je Wijk” wordt nagestuurd.
- Financieel overzicht 2021.
- Offertes van de winkeliersvereniging volgen op korte termijn.

7.

Planteam Koningsoord (Roland en Jos)
Op 24 november is het volgende overleg.

8.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
- Evaluatie Loket BE heeft op 10 november plaatsgevonden.
- Voorstel ontvangen voor banner Loket BE. Sjef zorgt voor goedkeuring.
- Er volgt een ambtelijk overleg betreffende ontmoetingsruimte voor kwetsbare ouderen bij
nieuwbouw Torentjeshoef. DR is een voorstander van een soort van ‘zorgbuurthuis’.

9.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
- Er is een gemis aan Time-Out (jeugdhonk) in Berkel-Enschot. Is er een ruimte
beschikbaar in het dorp? DR heeft vragen gesteld aan gemeente over structuur van
jongeren in BE. Omgevingsmanager gaat informeren. Er worden enkele activiteiten in de
Schalm georganiseerd voor de leeftijdsgroep 12-18 jaar. Er wordt een uitnodiging
gestuurd naar de Schalm voor een gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Er is
een ruimte nodig en handjes om te helpen.
- Op 25 november is er een kennismaking met nieuwe stagiaires van R-Newt met BE/UH.

10.

Werkgroep Evenementen (Laura)
- Stand van zaken dankjewel-bijeenkomst voor vrijwilligers (11 december): offerte locatie is
gereed; willen we het door laten gaan? Besloten wordt om vanwege ontwikkelingen
coronamaatregelen de bijeenkomst te annuleren.
- Stand van zaken nieuwjaarsreceptie 2022. Er worden opties besproken i.v.m.
coronamaatregelen. Besloten wordt om ook deze bijeenkomst niet door te laten gaan.
Evt. een videoboodschap opnemen net als vorig jaar?
- Stand van zaken politiek debat: we kunnen een save-the-date mail uitsturen.
- Kinderdebat: advies is om te proberen aan te sluiten bij bestaande zaken; Koo gaat
scholen benaderen of zij willen deelnemen.

11.

Commissie Duurzaamheid (Anton)
- Hoe gaan we verder met het onderwerp Duurzaamheid? “Praatpapier” met
kansen/ideeën/bedreigingen. Onderwerp komt terug op Dorpsagenda. Mogelijkheden
zijn bijvoorbeeld Repair café, plukroute en/of thermografie. Voor andere zaken zijn
handjes nodig. Bedrijventerreinen hebben eigen vitaal vereniging. Deze initiatieven zijn
er al. Er is al een pilot in BE.
- De gemeente Tilburg is van plan om veel laadpalen te plaatsen. Inwoners kunnen in het
overzicht/kaart aangeven of een laadpaal wel of niet wenselijk is. Zie: Inwoners kunnen
meedenken over plekken voor openbare laadpalen - Gemeente Tilburg Voorstel: op onze
website en Facebook plaatsten. Inspraak tot 2 december 2021.

12.

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

13.

Arbeidsmigranten huisvesting
Bijeenkomst is gepland op 9 december. Tineke, Roland en Corné willen aanwezig zijn. Eerst
luisteren en dan het proces bekijken. Enschotsebaan is niet geschikt voor deze hoeveelheid
huisvesting van arbeidsmigranten. DR heeft meerdere mails ontvangen van verontruste
bewoners.
Een standpunt innemen is lastig. Hoe is de bereikbaarheid? Locatie is niet centraal t.o.v.
werkplaatsen op industrieterrein Loven. DR is niet eerder gekend. Er is al een gebouw met
400 arbeidsmigranten binnen 3 km. Is er gedacht aan de verkeersveiligheid?. Waarschijnlijk
komen er geen gezinnen maar alleenstaanden. We willen onze zorgen uiten en bedenkingen
delen. Wat zijn de consequenties voor het dorp? We gaan vragen opstellen voor deze avond
namens DR.

14.

Actiepuntenlijst (Anton)
Aangepast.

15.

Activiteitenkalender (Anja)
Aangepast.

16.

Rondvraag
- Willem: n.a.v. muurschilderingen: aanvraag volgt.
- Willen we jaarvergadering 2022 annuleren? Nog even wachten met besluit.

17.

Sluiting

