NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 15 juli 2021 20.00 uur Schalm Kapittelzaal

1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
Laura is afwezig.
De notulen van 17 juni worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken/mededelingen:
- Kort verslag bijeenkomst DR Berkel-Enschot en DR Udenhout.
- Ruimtelijke onderbouwing plan Bedrijventerrein Bedrijvenpark Enschot: er is contact
gelegd. Na overleg volgt een reactie. Bezwaar lijkt niet zinvol. Toch willen wij een
schriftelijke reactie geven waarin wij onze zorgen over het verkeer delen. Vooral
vanwege druk op Enschotsebaan.
- Dorpsgrenzen Berkel-Enschot/Udenhout; i.v.m. ontwikkeling Berk&Hout.
- Stedelijke ontwikkeling in noord-west Berkel-Enschot: presentatie door gemeentelijke
ambtenaar volgt 19 augustus in Schalm.
- Omgevingsmanager tijdelijk niet inzetbaar; er is mogelijk een vervanger.
- Dorpsraad moet per 1 juli 2021 voldoen aan de WBTR (= Wet Bestuur en Toezicht
Rechtspersonen). Mogelijk moeten de statuten worden aangepast. Er is een
overgangsregeling van 5 jaar. Anton maakt een werkboek om de nieuwe regel te
bespreken.

2.

Monitorgroep/ maandelijks overleg gemeente/werkgroep verkeer (Roland)
Nul verkeersoverlast Udenhout en Berkel-Enschot: er is een initiatief voor samenwerking met
Udenhout. We ontvangen 30 km stickers voor op kliko-bakken van VVN. Hoe gaan we die
verdelen? Overleg met Udenhout en overleg met communicatie over informatie op de
website.

3.

Stakeholdersoverleg (Roland)
Geen opmerkingen.

4.

WDR-overleg
Groen initiatief van inwoner: er is contact gelegd met wijkregisseur. Er volgt op 21 juli overleg
over de bomen (bomen snoeien). Eventueel contact leggen met bedrijven.
Volkstuinvereniging wil ook helpen.

5.

Werkgroep Communicatie (Laura)
Geen opmerkingen.

6.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
- Voorlezen van de verklaring van de kascommissie over boekjaar 2020 en decharge
penningmeester door Roland.
- Tussentijds financieel overzicht per 30/6/2021.
- Ideeën voor financiering? Groen, speelveld, dementie-ouderen, mobiliteitsgroep,
aankleding winkelcentrum, social sofa, jeugdwerk, nieuwe banner voor Loket BE.

7.

Planteam Koningsoord (Roland en Jos)
Informatie reeds gedeeld.

8.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
- Evaluatie Loket BE
- Platform Welzijn: Wilma gaat secretariaat overnemen. In de bibliotheek is een
informatiepunt digitale overheid. Er bestaat onduidelijkheid wie wat kan doen. Als dit
uitgezocht is volgt mogelijk een artikel in de Schakel.
- Koffietijd is nog niet opgestart. Men gaat afstemmen met Stichting Welzijn Ouderen.
- Belevingsonderzoek: de vragenlijst GGoud heeft een respons van 16% opgeleverd. De
werkgroep GGoud gaat aan de slag met de uitwerking van de resultaten.

9.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
Kan er een nieuw jeugdhonk worden geplaatst? Willem en Corné gaan met R-Newt in
gesprek.

10.

Werkgroep Evenementen (Laura)
Geen opmerkingen.

11.

Commissie Duurzaamheid (Anton)
Geen opmerkingen.

12.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem)
Overlast Sportpark Berkel-Enschot: alle belanghebbenden zijn bij elkaar geweest met de
jongeren. Er zijn afspraken gemaakt over opruimen.

13.

Actiepuntenlijst (Anton)
Aangepast.

14.

Activiteitenkalender (Anja)
Aangepast.

15.

Rondvraag
- Er komt nieuwe informatie over verplaatsing gilde Sint-Hubertus naar meerdere
mogelijke locaties.
- Busverbinding lijn 9 wordt afgeschaald. We sturen een reactie naar College. Tevens
contact opnemen met DR Udenhout.
- Loket BE wil financiering voor aanbieden koffie en thee voor vragenstellers. Wilma
overlegt met Sjef. Koffiemuntjes worden beschikbaar gesteld.
- Vrijwilligersweek 13-19 september biedt picknick aan; wij willen liever ons eigen format
gebruiken. Tineke maakt een bericht dat alle contactpersonen naar zijn/haar vrijwilligers
kan sturen.

16.

Sluiting

