NOTULEN WERKOVERLEG
Werkoverleg 20 januari 2022 20.00 uur via Teams

1.

Opening en Mededelingen (Tineke)
Anja is afwezig.
De notulen van 16 december 2021 worden goedgekeurd.
Binnengekomen stukken/mededelingen:
- Dorpsagenda: in ieder overleg met onze omgevingsmanager zal de Dorpsagenda
worden doorgenomen en zo nodig worden aangepast. Er zal een korte samenvatting
worden gemaakt voor onze website.
- Wilma heeft secretariaat van Buurtbudget overgenomen van Tineke, Tineke is gestopt bij
buurtbudget.
- Alle bestuursleden zijn inmiddels ingeschreven in het UBO register bij de KvK en zijn
goedgekeurd.
- Overlast rook- en houtkachels; vragen worden doorgeven aan onze omgevingsmanager.
Intussen is uitgezocht dat in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen ernstige
gezondheidsnadeel ondervindt van houtrook.
- Monumentenschildje voor gemeentelijke en rijksmonumenten. Alle leden vinden het een
goed idee om het als initiatiefvoorstel naar Heemkundekring De Kleine Meijerij te sturen.
Indien noodzakelijk kunnen we meedenken en subsidie beschikbaar stellen.
- Planning bijeenkomsten i.v.m. Covid perikelen. Zie agendapunt 11.
- Terugkoppeling Arbeidsmigrantenbijeenkomst waarbij verschillenden van ons aanwezig
zijn geweest. Naar aanleiding van de vele vragen en opmerkingen, wordt er door de
gemeente Tilburg een “Klankbordgroep” samengesteld. Drie bestuursleden gaan zich
daarvoor aanmelden. Nadrukkelijk zal de vraag gesteld moeten worden welke rol de
klankbordgroep krijgt en/of de bezwaren en vragen worden meegenomen naar de
besluitvorming door de gemeenteraad.
- Vitaal UBE-bestuurswisselingen. Voor de nieuwe leden legt Tineke in het kort uit wat
Vitaal UBE is. De stichting heeft ten doel het bevorderen van een geïntegreerd
ouderenbeleid in Berkel-Enschot en Udenhout op de gebieden wonen, zorg, welzijn en
dienstverlening. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de
Dorpsraden Berkel-Enschot (BE) en Udenhout (U), KBO BE, contact 50 (U), SWO BE en
SWO U.

2.

Plaatsen van beelden (Roland en Sjef)
- Plaatsen van beelden op Gerardusplein. Er zal eerst een buurtonderzoek plaatsvinden
voordat de omwonenden worden geïnformeerd. Onder andere zullen er sokkels moeten
worden gemaakt en geplaatst.
- Er zijn beelden die geplaatst kunnen worden op Koningsoord (klooster). Na overleg met
de eigenaar van het klooster, zal die voor het vervoer en plaatsen van de beelden willen
zorgen.

3.

Monitorgroep/ maandelijks overleg gemeente/werkgroep verkeer (Roland en Koo)
- Op 17-01-2022 is een presentatie gehouden voor de raadsleden m.b.t. de
“Verkeersinfrastructuur Koningsoord”. In het kort komt het erop neer dat alle maatregelen
die nog genomen moeten worden volgens planning verlopen of zelfs eerder gerealiseerd
kunnen worden.

-

Half februari zal er voor een beperkte groep mensen (Dorpsraad Berkel–Enschot,
Dorpsraad Udenhout en Coöperatie Biezenmortel) een presentatie gehouden worden
over het “Koersdocument”. Daarin het verlengen Koningsoordlaan, planning station NS
en de bouwactiviteiten Berkelse Akkers.

4.

Stakeholdersoverleg (Roland en Koo)
Verslag 20 december 2021. Daarin o.a.: er worden veel elektrische fietsen gestolen op
winkelcentrum koningsoord. In de afgelopen tijd is al 30 keer aangifte gedaan van diefstal.
29 jan 2022 wordt een informatie actie gehouden om fietsendiefstal te voorkomen door de
wijkagent/ BOA’s en een fietsenwinkel. Actie wordt bekendgemaakt in de Schakel.

5.

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

6.

Werkgroep Communicatie (Laura)
- Nieuwsbrief input. We willen wachten tot mei omdat we binnenkort al ons jaarverslag
2021 gaan publiceren.
- Alle bestuursleden wordt gevraagd om bij Laura teksten aan te leveren voor het opstellen
van het jaarverslag 2021.
- Voorstel Webkracht voor upgraden van de website. Ook waren er ideeën om functies
aan de website toe te voegen. Na uitvoerige discussie besloten alleen de upgrade uit te
laten voeren.

7.

Werkgroep Verrijk je Wijk / Financiën (Sjef)
- Exploitatieoverzicht per 31-12-2021. De kascommissie gaat binnenkort de financiële
administratie en stukken controleren.
- Format met verantwoording richting gemeente Tilburg die 15-02-2022 binnen moet zijn.
Vergadering gaat akkoord met de cijfers. Met dank en complimenten aan de
penningmeester.
- Stichting Jeugdwerk bestaat dit jaar 10 jaar. Er is een aanvraag voor subsidie vanuit
“Verrijk Je Wijk” binnengekomen. Ze zouden o.a. een deel van de inventaris willen
vervangen. De vergadering gaat akkoord een deel van het gevraagde bedrag toe te
zeggen.

8.

Planteam Koningsoord (Roland en Jos)
Verslag stuurgroep. In februari zal de gemeente hierover publiceren in de Schakel.

9.

Werkgroep Zorg en Welzijn (Wilma)
- Loket BE is, sinds 16 december, gesloten in de Schalm. Op 22 december is een artikeltje
geplaatst in de Schakel dat Loket BE wel per mail en telefonisch (op donderdag) open
blijft. De vrijwilligsters kijken regelmatig op de telefoon of iemand gebeld heeft en bellen
zo nodig terug. Op 20 januari 2022 is Loket BE weer open gegaan. Hierover zal een
artikeltje in de Schakel geplaatst worden.
- Status update Ggoud. Er wordt gewerkt aan een “info grafic”. Daarin komt de uitkomst
van de Ggoud enquête die in BE onder de 65 plussers is gehouden.
- Er wordt een subsidie aanvraag voorbereid voor een nieuwe ontmoetingsruimte.
- Voor het realiseren van een “actieve wandelroute” voor ouderen is een subsidie
toegezegd.
- “Koffietijd” is wegens de coronamaatregelen nog niet geopend.

10.

Werkgroep Jeugd (Willem/Corné)
Geen opmerkingen.

11.

Werkgroep Evenementen (Laura)
- Willen we de thema-avond in februari (17e /24e ) plannen? We wachten op de
maatregelen die door de regering worden bekend gemaakt.

-

Stand van zaken politiek debat. Idem. De politieke partijen hebben al de vraag gekregen
om 9 maart 2022 vrij te houden.

12.

Commissie Duurzaamheid (Anton)
Er wordt gewerkt aan de doelstelling en een actieplan voor een eventueel op te richten
“Werkgroep Duurzaamheid”.

13.

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

14.

Actiepuntenlijst (Anton)
Aangepast.

15.

Activiteitenkalender (Anja)
Aangepast.

16.

Rondvraag
- Per 1 maart 2022 gaat onze wijkagent met pensioen. Gaan we daar aandacht aan
geven?
- Volgens de richtlijnen van de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) wil het
dagelijks bestuur een “evaluatiegesprek” met de nieuwe bestuursleden Laura en Koo.
Wordt binnenkort afgesproken.

17.

Sluiting

