Concept: 12 oktober 2020

Overleg Dorpsraad Udenhout 8 oktober 2020
1. Domein Agrarische sector – Buitengebied – Recreatie
-

Geen punten.

2. Domein Bedrijven
-

Momenteel is er geen lid in de Dorpsraad voor dit domein. Onno geeft aan dat hij tijdelijk wel
wat zaken op zich kan nemen als er iets is.
De Rabobank heeft aangegeven dat het kantoor in Udenhout gaat sluiten. Namens de Dorpsraad
zal een bericht gestuurd worden aan de Rabobank dat wij hier teleurgesteld in zijn. Dit bericht
wordt ook gedeeld op Facebook.

3. Domein Cultuur
-

De geplande activiteit van MCV heeft in verband met Covid-19 geen doorgang gevonden. Zij
vragen nu of het toegekende budget terug moet worden gestort of dat ze dit kunnen houden
voor volgend jaar als het alsnog door kan gaan. Besloten wordt dat hier een duidelijk lijn
getrokken moeten worden. Ze dienen het nu terug te storten en kunnen bij een volgende
activiteit weer een verzoek doen.

4. Domein Jeugd & Onderwijs
-

Op 4 november is weer een overleg met de scholen gepland.
Speelplaatsen in Udenhout blijft een belangrijk aandachtspunt.
Bij het volgende overleg ontmoetingscentrum zal bekeken worden hoe de pilot eruit zal gaan
zien. Ook wordt besproken of er mogelijkheden zijn voor studenten flexplekken. Er zijn namelijk
veel studenten die door Covid-19 lastig plek hebben om te studeren omdat bibliotheken en
mediatheken op school gesloten zijn en de thuissituatie vaak veel afleiding geeft.

5. Domein Ruimtelijke Ordening
-

-

Er zijn gesprekken met Joris met Boxtel over een greendeal voor Udenhout. Wordt vervolgd.
Bewoners van Zeshoeven 2 zijn niet blij met de plannen van de gemeente voor de wijk. De
aanbevelingen van de klankbordgroep zijn bijvoorbeeld niet meegenomen in de plannen. Dit zal
besproken worden met Helmy van Ingen.
Er is een archeologisch onderzoek gestart bij Berk en Hout.

6. Domein Sport
-

Het is nog niet duidelijk of er een officiële opening komt voor de verbouwde sporthal.

7. Domein Verkeer, Veiligheid en Milieu
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Frank heeft een PowerPoint OV gemaakt voor Marcel Deryckere. Helaas kon het bezoek van
Marcel Deryckere vandaag niet doorgaan. De PowerPoint zal alsnog getoond worden als hij wel
aanwezig is bij de vergadering.
Helmy van Ingen zou nog een toelichting geven over de zebrapaden in Udenhout en waarom
deze er niet bij kunnen komen in Udenhout. Dit is nog niet gebeurd, Cees neemt contact met
hem op.
Het buurtpreventieoverleg is niet doorgegaan. Frank gaat wel een keer mee fietsen met de
buurtpreventie.
Op de sociale media is een oproep geplaatst dat bewoners onveilige (verkeers)situaties kunnen
melden.

8. Domein Zorg en Ouderen
-

-

Pilot ouderenbeleid. Er is een opdracht uit gegaan om een analyse te doen over de situatie in
Udenhout. Anita en Mia gaan participeren bij deze analyse. Daarna zal de werkgroep van start
gaan.
Platform welzijn. Er wordt een volgende vergadering gepland door Cees. De bedoeling is dat er
een onafhankelijke voorzitter komt.

9. Communicatie
-

De vernieuwde website is grotendeels klaar en is nu ook geschikt voor tablet en mobiele
telefoon.
Anita sluit binnenkort aan bij een vergadering met de Wegwijzer om te kijken hoe en waar
informatie centraal verspreid kan worden.
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