NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 17 maart 2022 20.00 uur Schalm Parlatorium
1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
Laura, Roland en Sjef zijn afwezig.
De notulen van 17 februari 2022 worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken/mededelingen:
- Dorpsagenda versie december 2021; DB heeft een werksessie gehad op 24-2-22 om
prioritering vast te stellen met omgevingsmanager. Terugkoppeling nog niet ontvangen.
- Contact over sport; wie heeft interesse om sport te bespreken met gemeente? Corne
gaat gesprek aan en informeert naar doel.
- Mail wijk- en dorpsradenoverleg over Omgevingswet; 20 september 2022 is er een
bijeenkomst. Wij hebben vragen opgesteld met Udenhout en Biezenmortel.
Omgevingsmanager kan deze doorgeven.
- Jaarvergadering met thema; april is te vroeg, voorstel 12 mei. Inhoud is een presentatie
over gebiedsontwikkeling, station e.d. en een presentatie door projectmanager
Koningsoord. Udenhout had voor een zelfde bijeenkomst een opkomst van
170 personen.

2.

Huisvesting arbeidsmigranten
Op 15 maart is er een overleg geweest met enkele Dorpsraadsleden n.a.v. bijeenkomst
voorbereiding klankbordgroep. We gaan een brief sturen naar nieuwe gemeenteraad over
kansrijkheid van arbeidsmigrantenhotel. Aanwezigen verzoeken om meer duidelijkheid
waarom deze locatie als kansrijk wordt gezien; aanwezigen zijn van mening dat deze locatie
kansloos is, dit is tijdens deze bijeenkomst niet duidelijk geworden. In het collegebesluit
wordt ca. 400 personen genoemd, tijdens de eerste bijeenkomst wordt er inmiddels al
gesproken over huisvesting van 600 personen. De brief wordt voorbereid door enkele
Dorpsraadsleden. We delen de zorgen van inwoners Berkel-Enschot over aantal personen,
type personen, vorm van besluit en locatie. We kunnen meer informatie bekend maken via
de Schakel. We willen een structureel overleg. Maar we willen ook dat arbeidsmigranten
netjes gehuisvest worden.

3.

Concept Huishoudelijk Reglement
De geel gemarkeerde gedeeltes in het document zijn besproken en worden verwerkt in een
definitief huishoudelijk reglement. Volgende keer op de agenda voor vaststellen definitieve
versie. Er is o.a. gesproken over communicatie. Afgesproken is te handhaven
“Communicatie valt onder verantwoordelijkheid DB, bijvoorbeeld standpunten van de
Dorpsraad die geuit worden naar journalisten en/of gemeente.”

4.

Monitorgroep/ maandelijks overleg gemeente/werkgroep verkeer (Roland en Koo)
Reactie projectleider over participatie ter kennisgeving.

5.

Stakeholdersoverleg (Roland en Koo)
Geen opmerkingen.

6.

WDR-overleg (Roland, Corné en Willem)
Geen opmerkingen.

7.

Werkgroep Communicatie (Laura)
Geen opmerkingen.

8.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
Penningmeester heeft een reactie gestuurd naar gemeente n.a.v. vragen over financiën.

9.

Planteam Koningsoord (Roland en Jos)
Geen opmerkingen.

10.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma en Tineke)
- Status update Ggoud: wandelroutes zijn geïnventariseerd en we wachten op
terugkoppeling. Er is onderzoek gedaan naar vervoersbehoefte: 30 personen hebben
gereageerd waarvan 20 personen hebben aangegeven behoefte te hebben aan vervoer
naar het winkelcentrum. De informatie over vervoersbehoefte van aanleunbewoners van
Torentjeshoef volgt nog.
- Infographic: deze wordt volgende week met de Schakel bezorgd. Er wordt nog een
voorzitter voor de werkgroep dementie gezocht (wat is het profiel?). Infographic is ook
verspreid aan fractievoorzitters gemeenteraad. Ook wordt de Infographic op de website
geplaatst.

11.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
Geen opmerkingen.

12.

Werkgroep Evenementen (Laura/Anja/Tineke)
Bijeenkomst gedecoreerden is op 30 april 2022 in de Schalm; Concordia en Gilden willen
muziek en vendelgroet verzorgen. Concept programma en draaiboek zijn opgesteld. De
Dorpsraadsleden zullen ook aanwezig zijn.

13.

Commissie Duurzaamheid (Anton)
Er is een energiemarkt op 26 maart in Udenhout: informatie kan op website worden
geplaatst.

14.

Werkgroep Veiligheid (Corné/Willem/Koo)
Geen opmerkingen.

15.

Actiepuntenlijst (Anton)
Aangepast. N.a.v. Infographic: is er een mogelijkheid voor een openbaar toilet op het
winkelcentrum? Jos informeert.

16.

Activiteitenkalender (Anja)
Aangepast.

17.

Rondvraag
- Wijk- en dorpsagenda: Carnaval is stichting, geen vereniging.
- Opvolging Jos? Jos heeft liever afscheid rond januari.

18.

Sluiting

