NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 23 september 2021 20.00 uur Schalm Parlatorium 2
1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
Laura is afwezig.
De notulen van 15 juli worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken/mededelingen:
- Vragenlijst dorpsgrenzen is uitgegaan (135 exemplaren).
- DR is aanwezig geweest bij presentatie conceptplan Kampshoff.
- Bij werksessie van Ggoud 21 oktober volgt mogelijk presentatie door DR.
- Collegebesluiten week 37 met informatie Landschap Pauwels ontvangen.
- Tineke is bij werksessie impactgericht subsidiëren aanwezig geweest.

2.

Bespreken werkboek WBTR
Concept werkboek en vragen zijn opgesteld. Anton geeft toelichting. Aanbevelingen zijn
gedaan. Onderwerpen zijn: goed bestuur is 4-ogen principe; jaarlijks toetsen aan actualiteit;
nieuwe bestuursleden evalueren binnen 6 maanden; heeft iemand persoonlijk belang;
ontstentenisregeling en samenstelling bestuur.
Anton gaat werkboek aanpassen en een huishoudelijk reglement opstellen.

3.

Monitorgroep/ maandelijks overleg gemeente/werkgroep verkeer (Roland)
- Maandelijks overleg projectmanager Koningsoord. Vaste items zijn grote zaal, doorsteek
Willibrordstraat naar winkelcentrum, deelgebied 8 en oversteek Kraan Koningsoordlaan.
- Verslag overleg wethouder Grashoff. Er is gesproken over fietsstraat maken van de
Enschotsebaan.

4.

Stakeholdersoverleg (Roland en Koo)
Er is gesproken over problemen met bevoorrading. Er is een voorstel gedaan, maar dit is
door de winkeliers afgewezen. Er wordt een nieuw voorstel gemaakt. Tevens gesproken over
de beplanting; fietspad dat is afgesloten bij Kraan. Fietsen plaatsen bij winkels op
winkelcentrum is reeds eerder besproken bij DR. Nietjes voor fietsen bij de winkels is niet
mogelijk vanwege toegang hulpdiensten.

5.

WDR-overleg
- Overleg groenbeheer.
- Kaartje gebiedsontsluiting.

6.

Werkgroep Communicatie (Laura/Willem)
- Organiseren jaarlijkse bijeenkomst (jaarvergadering). Voorkeur voor volgend voorjaar.
Presentatie door bijvoorbeeld Martijn Kanters, stedenbouwkundige.
Is combineren met nieuwjaarsreceptie een optie? DR-leden wordt gevraagd om ideeën
via mail aan te leveren. Hoe kunnen we jonge gezinnen betrekken bij
nieuwjaarsreceptie?
- Facebook pagina Dorpsraad vs Thuis in Berkel-Enschot. Facebook pagina van
Dorpsraad is door overdracht even niet werkzaam geweest. Deze is nu weer
geactiveerd. Wij hebben primair een eigen pagina nodig.
DR kan informatie doorgeven aan Facebookpagina Thuis in Berkel-Enschot. Deze heeft
1000 leden. Willem gaat kijken naar techniek en koppelt dit terug.

7.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
- Social sofa (benkske); Is er contact geweest met de winkeliersvereniging? Er is nog geen
antwoord ontvangen. Heeft de winkeliersvereniging mogelijk andere ideeën?

-

Indien we een benkske een goed idee vinden, waar zetten we het neer en welke
toestemming hebben we nodig?
Tweede termijn van bewonersbudget is binnen.

8.

Planteam Koningsoord (Roland en Jos)
Geen opmerkingen.

9.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
- Loket BE: er komt een overleg op 20 oktober met vrijwilligsters loket BE en medewerkers
van Bibliotheek die IDO (Informatiepunt Digitale Overheid) bemensen.
- Koffietijd: op 7 en 8 september zijn de ochtendgroepen weer gestart, nadat ze, als gevolg
van Corona, een tijd hebben stilgelegen. Op dinsdagmiddag 21 september start een
derde groep, ook in het tennispaviljoen van Tennisclub Rauwbraken. Dit is een
gespreksgroep. Er zijn diverse nieuwe vrijwilligers aan de slag. Koffietijd valt voortaan
onder verantwoordelijkheid van SWO. Financiën zijn overgedragen aan SWO.
- GGoud: er is inmiddels een eerste analyse van de resultaten gedaan, welke besproken
wordt op het overleg van Platform Welzijn, d.d. 28 september. Hierna zullen de resultaten
en mogelijke acties gedeeld worden met alle leden van het platform en met de bewoners
die hun contactgegevens hebben achtergelaten. Dagelijks bestuur heeft vooroverleg
gehad. Dit zal besproken worden in Dorpsraad.
- Vragenlijst buurtonderzoek sociale alarmering: zie website van de Dorpsraad: daar staat
nu een link naar de vragenlijst buurtonderzoek sociale alarmering: een verzoek aan alle
Dorpsraadsleden om deze vragenlijst in te vullen.

10.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
Verslag gesprek R-Newt.

11.

Werkgroep Evenementen (Laura)
- Mail ontvangen van nieuwe voorzitter Concordia over Nieuwjaarsreceptie 2022. Voor
opzet nieuwjaarsreceptie worden ideeën gevraagd aan DR-leden (zie communicatie).
- Politiek debat en fractievoorzitters uitnodigen. Dit is 4 jaar geleden ook gedaan. We
moeten een datum plannen. Ook tevoren vragen laten inleveren door inwoners.
Bijeenkomst is vorige keer geleid door interviewers. DR zal input geven aan politieke
partijen. Uitnodiging z.s.m. verzenden (actie Laura).

12.

Commissie Duurzaamheid (Anton)
Geen opmerkingen.

13.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
Geen opmerkingen.

14.

Actiepuntenlijst (Anton)
Aangepast.

15.

Activiteitenkalender (Anja)
Aangepast.

16.

Rondvraag
- Toegang Schalm alleen met CoronaToegangsBewijs vanaf 25 september is alleen voor
horeca. Voor dorps- en buurthuizen zijn andere regels. Loket BE is normaal bereikbaar.
- Zwartrijt 40: kantoorfunctie is opgeheven, er komt een bedrijf met showroom. Alle vragen
van DR zijn beantwoord.
- Men is begonnen met verbouwing horecapand op winkelcentrum. Ook Regiobank komt
op winkelcentrum.

17.

Sluiting

