AGENDA WERKOVERLEG
21 nov. 2019, 20.00 uur de Schalm
1. Opening en Mededelingen (Tineke)
-

Het interne communicatieproces: is separaat behandeld en afgesproken hoe we hiermee
omgaan.

-

Vrijwilligersbijeenkomst: uitnodigingen zijn verstuurd, met vermelding van de fles wijn als
attentie. Irene en Joyce zullen in overleg met elkaar een reminder uitsturen, verzoek:
uiterlijk reageren 1 dec..
Tineke, Hanny en Joyce bespreken hoe in de toekomst met de vrijwilligersbijeenkomsten
om te gaan, ook met het oog op een passende vorm van bedanken voor hun inzet

-

Agenda activiteiten komende maanden

2. Werkgroep Monitoring (Roland)
-

Bezwaren verkeersbesluit zijn ongegrond verklaard.

-

We zullen het stakeholderoverleg voortaan als derde punt op de agenda opnemen.

3. Werkgroep Communicatie (Joyce)
-

Buttons: Tineke heeft van Anton teksten gehad. We wachten met de def. versie op
akkoord van Tineke, daarna kan Joyce de website aanpassen.

4. Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
-

Henk Granneman zal per 1 januari a.s. stoppen als lid van de commissie Verrijk Je Wijk.
We zijn Henk erkentelijk voor zijn inzet. Nieuw commissielid gezocht, intern of extern.
Voorkeur gaat uit naar een intern lid binnen de Dorpsraad. Jos Verhoeven zal deze
positie per 1 januari 2020 op zich gaan nemen. Sjef en Jos zullen bij ieder werkoverleg
de stand van zaken delen.
- Aanvraag Verrijk Je Wijk voor de te houden Vuurwerk avond door de buurtpreventie
(deze aanvraag is vertraagd geraakt; via Buurtbudget is deze doorgestuurd naar Verrijk
je Wijk). Doel: veilig omgaan met vuurwerk. Vanwege de korte tijd heeft DB hierover een
besluit genomen. Als er volgende keer iets is op het gebied voor Veiligheid is het proces
dat de aanvraag via de buttons op de website vande Dorpsraad moet binnenkomen
5. Werkgroep Bewoners Overleg Groep (John)
-

-

-

Overhangende takken zandpand Heikantsebaan. Afgewerkt binnen BOG vergadering.
Janna, gemeente Tilburg heeft dit in behandeling.
Status beelden in kloostertuin voormalige Sacramentskerk. Door zorg van Rozen van
Hoppen wordt een inrichtingsplan van de kloostertuin gemaakt conform het
bestemmingsplan. Hierover is overleg met de gemeente.
Verzoek BOG voor overleg met de DR / stavaza BOG.
Er wordt een afspraak ingepland tussen de BOG en de Dorpsraad om te spreken over de
omvorming van de huidige BOG. Dit gesprek staat gepland op 8 januari 2020.

6. Werkgroep Zorg en Welzijn (Hanny)
-

Koffietijd gaat definitief starten met een 2e ochtend op de dinsdagochtend. Er is heel veel
belangstelling voor. Er zijn deelnemers, zelfs als al op de wachtlijst, ook vrijwilligers zijn
er voldoende. Uitdaging is structureel budget.

-

Bijeenkomst gehad met iemand van Thebe, iemand van de bibliotheek, iemand van
Contour de Twern en Hanny namens de Dorpsraad. We hebben het doel om per februari
2020 voor dementerende mensen en ook mensen uit het netwerk van deze mensen om
een bijeenkomst te organiseren met het doel om te leren gaan met dementerenden.

7. Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
-

Jeugd (Willem/Corné): 4 december is er een vervolggesprek met betrokken partijen uit
het dorp gepland en aansluitend met de gemeente.

8. Werkgroep Evenementen (Hanny/Joyce)
-

Nieuwjaarsreceptie: geregeld. De harmonie Concordia komt optreden, dit jaar aangevuld
met Jeroen en Fabienne van Toonaangevend. Ook wethouder Dols zal aanwezig zijn
namens de gemeente Tilburg. Tineke opent de nieuwjaarsreceptie en kondigt
Muziekvereniging Concordia aan.
- Vrijwilligersbijeenkomst: de vrijwilligersbedankochtend is gepland op zaterdag 14
december. Alles is hiervoor geregeld door Hanny en Joyce.
9. Commissie Duurzaamheid (Anton/John)
- Anton gaat op informatie uit gericht op de Hoolstraat milieustraat. Mogelijkheden voor
uitbreiding nu en in de toekomst?
10. Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
-

Veiligheidsoverleg, Willem heeft een verslag uitgewerkt, dat heeft iedereen ontvangen.

11. Actiepuntenlijst (Anton)
-

Graag iedereen zijn/haar actiepunten doorgeven aan Anton. Actiepunt helder
geformuleerd te melden wanneer actiepunten done zijn en van de lijst af kunnen.

12. Rondvraag
-

Onderzoek bewonersbehoeften: Anton zijn lijst is volledig, Hanny heeft nog enkele
aanvullingen. Deze mailt Hanny naar Joyce. Joyce stelt een email op ter uitnodiging.

-

Graag doorgeven aan secretariaat of je wel/niet komt bij de vrijwilligersbijeenkomst op 14
dec.

-

De werkzaamheden voor gebied I zijn gestart. Er is overleg geweest tussen gemeente,
Heijmans en de bewoners uit de Raadhuisstaat over het behoud van de groenstrook met
name langs de pandgang. In het bestemmingsplan is de groenstrook kleiner dan eerder
afgesproken met de bewoners. Hier ligt een dispuut tussen bewoners en Heijmans.

-

Parkeerplaatsen bij de apotheek, huisartsenpraktijk zijn een probleem. De beschikbare
parkeerplaatsen worden al onvoldoende ervaren omdat hier ook mensen parkeren die
niet naar de huisartsenpraktijk of apotheek gaan.

-

Herinrichting van de pandgang is nodig omdat de hulpdiensten anders niet bij de
huisartsenpraktijk kunnen komen. De toegang wordt met borden geregeld, parkeren in de
pandgang wordt verboden.

13. Sluiting

