NOTULEN WERKOVERLEG
29-8-2019, 20.00 uur de Schalm
1.

Opening.
•

Tineke heet ons welkom op het eerste werkoverleg na de vakantie. We hebben een volle
agenda.

Binnengekomen stukken:
•
•

•

•
•
•

•
•
•

2.

E-mail van burger m.b.t. veiligheid hoek Kerkstraat/’t Zwaantje/Enschotsebaan. Wordt
opgezocht en uitgezocht.
Ontwikkeling Wandelroute 'Heerlijk Pad'. (zie bijlage) Roland: het doel is het aan elkaar
koppelen van bestaande wandelroutes. Roland zal deze ontwikkeling volgen en
ondersteunen. De Dorpsraad gaat daarmee akkoord. Mogelijk wordt later een budget
aangevraagd. Dat wordt dan beoordeeld.
Verslag gesprek dhr. Putters van woningcorporatie TBVWonen. Zie e-mail Tineke van 21-082019. TBV Wonen is ontstaan uit de fusie tussen de woco’s ‘Heem en TBV. De nieuwste en
relevante ontwikkelingen zijn doorgenomen.
Agenda activiteiten komende maanden (zie bijlage).
Jaarlijkse BBQ / hapjesavond. Wordt gehouden op 15 september 2019 bij Hanny. Iedereen
zal een gerecht maken en meenemen.
Dodenherdenking. Iedere 5 jaar is er een herdenking op 27 oktober. Dit is de datum dat
Berkel – Enschot werd bevrijd. Het herdenkingscomité wil graag een contactpersoon via de
Dorpsraad. Jos biedt aan om mee te denken en te doen. Mogelijk wordt er een bijdrage
gevraagd voor het bekostigen van een krans.
Contour de Twern wil graag een gesprek met de Dorpsraad over samenwerking. Op 04-092019 is er een overleg. Tineke, Hanny en Sjef gaan daar naar toe.
De Schakel heeft gevraagd om mee te doen met een advertentie in een special in het kader
van “Groeten uit Berkel – Enschot”. We besluiten er niet aan mee te doen.
Bewoners/organisaties kunnen suggesties aandragen mbt het voorkeurstracé voor de
nieuwe ondergrondse 150 kV lijn: op de kaart klikken op het blauwe vakje "Denk mee" en je
kunt je vraag of suggestie op de kaart zetten. https://tennet.projectatlas.app/tilburgbest/tracekaart/trace?map=51.547291,5.163741,11.4,0,0
Mededelingen DB (Tineke)

•
•
•

•
•

Vervolg Dropbox, zie e-mail van Martijn van 21-05-2019. We besluiten te wachten op de
aanstelling van een nieuwe secretaris.
Stavaza Platform 533. Roozen van Hoppe heeft bij de gemeente een principeverzoek om
een zaal te bouwen bij de gemeente ingediend. Op dit moment wordt dit onderzocht.
Stavaza vacature secretaris (er zijn nog geen reacties binnen gekomen). We besluiten dat
de vacature op een prominente plek op onze website moet komen en iedereen wordt
gevraagd in haar / zijn omgeving te kijken naar een geschikte kandidaat.
Opvolging Hanny / vacature stellen. Tineke zal een profielschets over de functie opstellen en
Joyce zal gevraagd worden een advertentie te maken.
Aanvraag gemeentelijke bijdrage DR van 4 juli 2019. De Dorpsraad wil graag met
verschillende doelgroepen in het dorp in gesprek om te onderzoeken wat er “echt” leeft in het

•

3.

dorp. De aanvraag is goedgekeurd. Tineke, Joyce en Roland zullen voor ondersteuning een
gesprek aangaan met Hans Peter Westerbeek. Voor het vervolg is het voorstel om
verschillende klankbordgroepen te maken. Om die te vullen kunnen we eventueel
buurtverenigingen benaderen. Ook wordt iedereen gevraagd om in haar / zijn omgeving te
zoeken naar geïnteresseerde mensen.
Mededeling in het kader van "Duurzaamheid". John en Anton zijn aangemeld als
contactpersoon bij de BEC. Energie-coöperatie Berkel Enschot heeft namelijk plannen om
een project te starten voor het delen van een elektrische auto. In een brief aan de gemeente
worden 3 plaatsen genoemd waar die auto`s zouden moeten komen staan: Koningsoord,
Gerardusplein en Kerkstraat.
Werkgroep Monitoring

•

•

4.

Stavaza verkeersbesluit De Kraan. Roland: In het verkeersbesluit is het grootste struikelpunt
“de beperking van het verkeer doormiddel van het toestaan van alleen
bestemmingsverkeer”. Er is door de werkgroep voorgesteld om er een 30 km. weg van te
maken. Vanuit de bevolking is onrust, met name door niet geheel correcte berichten in de
media. Binnenkort is er een gesprek met de wethouder en “verkeersdeskundigen” De
gemeente zal gevraagd worden om via “De Schakel” duidelijk te maken hoe overweg “De
Kraan” eruit gaat zien.
Nieuwe Warande: Roland: De verkoop van kavels stagneert mogelijk als gevolg van
stijgende bouwkosten, de kosten van de kavels zijn gelijk gebleven. Er is aandacht gevaagd
voor inspraak bij de inrichting van het openbaar groen. De slagboom die geplaatst is zorgt er
voor dat er geen zwaar verkeer door kan. Voor de hulpdiensten zijn de navigatiesystemen
aangepast zodat die de juiste route rijden.
Werkgroep Communicatie (Joyce)

•

5.

N.a.v. vraag van een burger. Vermelding van vergaderdata op de website JA of NEE? Het
antwoord is nee omdat het geen openbare vergaderingen zijn maar “Werkoverleg”. T.z.t
worden onze statuten hierop aangepast.
Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)

•

•
•

6.

Beschikking subsidie “Wijk aan Zet €5.028,= van 16 juli 2019”. We moeten gaan nadenken
over de bestedingsdoelen. Tineke vraagt bij gemeente na wat de deadline is voor besteding
van dit bedrag en of eventueel over het jaar heen getild mag worden. Aanvraag (formulier)
subsidie: voor het jaar 2020 zal er nog niets veranderen.
De Dorpsraad heeft een uitkering ontvangen van het Oranjefonds voor het project
“Koffietijd”. Sjef gaat dit beheren.
Stavaza financieel ( algemeen). Sjef heeft de vorige vergadering de stand van zaken
weergegeven. Zal dit in ieder geval halfjaarlijks doen.
Werkgroep Bewoners Overleg Groep / Veiligheid (John/Corné)

•

•

•

Aantal inzeturen R-Newt. Van het aantal beschikbare uren zijn de mensen van R-Newt maar
2 uur per week actief in het dorp. Dit vinden we een zeer onwenselijke situatie. Er wordt uitgezocht of dit anders / beter kan.
Dumpafval, glasafval, blijft een lastig verhaal. Minpunt blijft dat in milieustraat Hoolstraat niet
alles kan worden ingeleverd. Dit punt is al aan orde geweest in het ambtelijk “projectenoverleg”. Tot nu toe zonder resultaat. We gaan dit punt meenemen in het overleg met onze wethouder.
30 kilometer trajecten in het dorp. In het algemeen wordt hier te hard gereden. De gemeente
zegt dat deze wegen hierop zijn ingericht en geen nadere maatregelen wil treffen.

•
•

7.

Strooibeleid. In het kader van de gladheidsbestrijding zijn er vraagtekens en opmerkingen
over het “strooibeleid”. Onderwerp meenemen in het projectenoverleg.
Stavaza bewegwijzering. Als onze wijkregisseur terug is van vakantie, gaat John met haar in
gesprek.
Werkgroep Zorg en Welzijn

•

Jeugdplek realiseren (zoals Koffietijd!) Willem: zou graag iets voor de jeugd willen realiseren.
Mogelijk proberen via Stichting Jeugdwerk jongeren bij elkaar zien te krijgen. Tips: eerst
proberen meer volwassenen erbij te vinden om het niet alleen hoeven te doen. Ook een idee
om de jeugdraad van de carnavalsvereniging erbij te betrekken.

8.

Werkgroep Evenementen (Joyce)

9.

Actiepuntenlijst (Anton) Graag doorgeven als een punt is afgehandeld.

10.

Rondvraag
•

11.

Stavaza oude laptop van de dorpsraad. Besluit: voor symbolisch bedrag over te nemen.
Sluiting.

•

Tineke sluit om 22.50 het werkoverleg.

