NOTULEN WERKOVERLEG
19 december 2019, 19.30 uur de Schalm
1.

Opening (Tineke)

2.
BOG. Gesprek met leden van de BOG. De BOG zal met het DB samen spreken. Deze afspraak is
gepland op 8 januari 2020.
3.

Mededelingen en binnengekomen stukken (Tineke)
●
●
●
●
●
●
●

4.

Werkgroep Monitoring (Roland)
●

5.

7.

Roland schrijf kort stukje de “Bevoorradingsroutes”. Voor volledig “Stedenbouwkundig
plan Koningsoord” Zie:
https://storage.demediahub.nl/45900000/45850000/45848000/8d10f6a311e74df2dba7f06
3644f9539.pdf

Stakeholdersoverleg
●

6.

Platform 533 (zie bijlage). Op 09-01-2020 is er overleg met de wethouder.
Besproken activiteiten komende maanden 2019 is doorlopen,
Aftreedschema. Komt op de “Actiepuntenlijst” is naar alle leden verstuurd.
Uitnodiging SOK n.a.v. 44 jaar bestaan. Roland gaat daar naar toe.
Uitnodiging om deel te nemen aan een overleg “Feestelijke opening winkelcentrum
Koningsoord”. Tineke en Sjef gaan dit doen. Eerste overleg 17-12-2019.
We hebben diverse bedankjes ontvangen gericht op de vrijwilligersbedankochtend.
Positief om deze volgende jaar opnieuw te organiseren.
7 januari 2019 in theetuin Udenhout van 12.00 uur tot 14.00 uur gericht op de voorzitters
van de Dorpsraad: Integraal kijk op ouderen. Gezond en gelukkig oud in Tilburg.

Stakeholdersoverleg Warande. Grote parkeerplaats die er nu is bij de artsen, apotheken
wordt gebruikt door iedereen. Auto’s die er nu staan, zijn veel van de bewoners van
Koningsoord. Nieuw is dat er een nieuwe parkeerplaats gereserveerd wordt op de hoek.

Werkgroep Communicatie (Joyce)
●

Iedereen verzoek alvast na te denken wat er straks in het nieuwe jaarverslag moet
komen.

●

Joyce neemt contact op met De Schakel of deze in 2020 en toekomst huis aan huis
verspreid blijft worden? Het bericht in De Schakel is niet gelijk met de brief van de
gemeente Tilburg.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
●
●

Overzicht subsidies “Verrijk je Wijk” is besproken.
Voor de gelden van “Wijk aan Zet” voor 2019 hebben we het onderstaande aan de
gemeente doorgegeven: (dit zijn bedragen die deels zijn uitgegeven / gereserveerd)
o Platform Welzijn
€ 1.000
o Knollebollekes
€ 2.000 (jeugdgroep 12 tot 17 jarigen)
o Koffietijd
€ 2.028

●

8.

o Totaal
€ 5.028
In totaal dit jaar 1200 euro meer uitgegeven dan vorig jaar. Reden is: extra investering in
“Groeten uit Berkel-Enschot” en we hebben Sinterklaas betaald voor 2018 en 2019.

Werkgroep Bewoners Overleg Groep (John)
●
●

9.

BOG spreekt met de DR (DB) op 8 januari 2020.
Notitie over de budgetcommissies.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Hanny)
● Verslag 19-11-2019 dementievriendelijk Berkel-Enschot
Overleg geweest eerst met een grote groep en nu met een kleinere groep. Hoe gaan we dit voor de
1e keer in de publiciteit brengen. Een moment in voorbereiding om in Berkel-Enschot te werken aan
een dementievriendelijk dorp.
● Verslag overleg dat op 27 november plaatsvond met wethouder Rolph Dols vanuit
Koffietijd. Er waren verschillende initiatieven uit Berkel-Enschot en Udenhout. Reden
dat wethouder Dols graag inzicht wenst in de inhoud van alle initiatieven.

10.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
●

●

●
●
●

11.

Werkgroep Evenementen (Joyce)
●

●

●

12.

Jeugd gesprek geweest op 04-12-19 (Tineke, Willem, Corné zijn hierbij geweest)
SOK (Knollebollekes) & KPJ. Er is een samenvatting van het gesprek gedeeld met alle
leden van de Dorpsraad. Ook relevant is het “Projectplan Knollebollekes”
Gemis aan activiteiten hierbij zou buurtsport eventueel bij kunnen helpen, deze zijn nu
veelal in Tilburg actief maar wij hebben kenbaar gemaakt dat ook B-E zijn problemen
heeft die aandacht nodig hebben, Actie Hanneke.
Eventueel in een later stadium een jeugdplatform opzetten.
Vergunning JOP loopt medio volgt jaar af. Komt op actiepuntenlijst.
Er is een opmerking binnengekomen van de directeur van Basisschool Berkeloo dat er
overlast is van jongeren. De directeur heeft de juiste stappen gezet. De Dorpsraad zet dit
ook door naar buurtpreventie.

Bewonersavonden, onderzoeksessies: op dit moment zes reacties binnen. Irene stuurt
aankomende week een reminder uit. Doel is 15 aanwezigen namens verenigingen en
stichtingen uit Berkel-Enschot.
Jos en Anton zijn op 02-12-2019 bij het overleg geweest over het evenement "44 jaar
SOK" op het Wilhelminaplantsoen. Er is afgesproken dat er tijdig gecommuniceerd zal
worden met de omwonenden met een bewonersbrief en alle inwoners via "De Schakel".
Wel is er bezorgdheid voor harde muziek uitgesproken. Voor meer info evenement, zie:
https://knollevretersgat.nl/44-jaar-jubileum/
Taken nieuwjaarsreceptie: alles is geregeld door Hanny, Joyce en Sjef is aanwezig
geweest bij de voorbespreking met Hemels. Sjef geeft akkoord op offerte. Joyce spreekt
nog met Jeroen Granneman m.b.t. indeling van de zaal. Tijdens de dag zelf team DR
consumptiebonnen uitdelen.

Commissie Duurzaamheid (Anton/John)
●
●

Presentatie Frans Bedaux "met kleine stappen van het gas af". Informatie is
doorgestuurd naar de KBO. De eerste reactie is positief.
Wat betreft de voorgang over "Uitbreiding Hoolstraat", kan gemeld worden dat John en
Anton op dinsdag 17-12-2019 een gesprek hebben met de BAT. In januari volgt er een
afspraak waar John en Anton bij zijn, kunnen er echt niet meer containers komen te
staan op de ruimte die er nu is?

13.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
●

Hanny zal Veilig Honk en de Whatsapp groep overdragen naar team Veiligheid.

14.
Actiepuntenlijst
Iedereen heeft zijn best gedaan Anton op de hoogte te brengen om punten of te laten staan, aan te vullen
of door Anton van de lijst te laten halen.
Voor Irene en voor Hanny is het vandaag de allerlaatste vergadering. Irene haar taken zijn verdeeld
en Hanny werkt momenteel aan haar overdracht.
15.

16.

Rondvraag
●

Bezorgen van wijn van de vrijwilligers die niet aanwezig waren, Hanny deelt de wijn uit.

●

Nieuwjaarsreceptie 2021 wordt gepland op 10 januari 2021.

●

Er zijn een aantal zieke bomen bij de artsen en apotheek, deze gaan gerooid worden,
langs de parkeerplaats. De vrijgekomen plaats worden geen parkeerplaats, hier worden
nieuwe bomen geplaats. Dit moet een bomensoort worden die hier langdurig goed
kunnen groeien. Er vindt eerst overleg plaats met de mensen van de Raadhuisstraat.
Daarna wordt de kapvergunning aangevraagd. Eerst uitleg hoe de pandgang en de
groenstrook eruit zal gaan zien etc.

●

Compliment voor de kerstboomverlichting, die hangt er prachtig bij.

●

Badges bestellen, wie gaat dit overnemen. De penningmeester Sjef neemt dit van Hanny
over.

Sluiting

