Verslag Dorpsraad Udenhout 10 december 2020
1. Domein Agrarische sector – Buitengebied – Recreatie
-

Geen punten.

2. Domein Bedrijven
-

Onno heeft bij de gemeente nagevraagd of er iets bekend is over de economische impact in
Udenhout van Covid-19. Er loopt op dit moment een enquête bij Kreitemolen. Verder niets
bekend.

-

Nog geen uitnodiging gehad van Eugenie van der Meijden i.v.m. met het mogelijk op te zetten
platform.

3. Domein Cultuur
-

Subsidieaanvraag Infobord Kasteel Strijdhoef. Erfgoedcentrum 't Schoor Udenhout heeft een
verzoek ingediend voor een toeristenbord bij het kasteel. Dit verzoek is doorgestuurd naar de
onafhankelijke cultuuradviescommissie maar die bestaat nu uit twee personen waarvan er één
belangen heeft bij ‘Schoor. Verzoek is nu aan de Dorpsraad om hier een advies in te geven. Het
voorstel is om € 500,- te geven. De leden van de Dorpsraad gaan akkoord.

-

Cultuuradviescommissie; samenstelling. De cultuuradviescommissie bestaat nu uit twee
personen. Er zijn twee opties, of er wordt een derde persoon gezocht of de taken van de
cultuuradviescommissie worden overgedragen aan de leden van de RvA van domein cultuur. In
de Dorpsraad zijn de meningen verdeeld. Vooral het wel of niet onpartijdig kunnen zijn is een
belangrijk punt. Bij het oprichten van de cultuuradviescommissie was dit noodzakelijk maar een
RvA kan ook onpartijdig besluiten nemen, mede ook omdat de Dorpsraad uiteindelijk het besluit
neem. Besloten wordt dat er een derde persoon gezocht wordt.

-

Voortgang expositieruimtes Udenhout. In de theetuin wordt af en toe geëxposeerd. Aan die
kunstenaars zal gevraagd worden of zij interesse hebben om in andere ruimtes te exposeren. Als
er genoeg interesse is wordt dit verder opgepakt door Ad Verhagen (nieuw lid RVA cultuur).

4. Domein Jeugd & Onderwijs
-

Info GGD inzake consultatiebureau Udenhout. Hier is nog niets over te melden.

-

Voortgang OC. Met de betrokkenen zal een brainstormsessie over de pilot gehouden worden.
Daarnaast worden de gebouwen bekeken en wordt nagedacht om eventueel ’t Plein, de gymzaal
en de bibliotheek met elkaar te verbinden.

5. Domein Ruimtelijke Ordening
-

Er zijn binnenkort enkele gesprekken met geïnteresseerden voor de RvA.
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-

Er is een brief ontvangen van heemcentrum ‘t Schoor inzake de opgravingen bij Berk en Hout. ’t
Schoor doet vijf aanbevelingen aan de gemeente Tilburg om de opgravingen blijvend in beeld te
houden. Aan de Dorpsraad is gevraagd dit verzoek te ondersteunen. Er is inmiddels een brief
voor opgesteld waarin dit ondersteund wordt.

-

Ontwikkelingen Green Deal. Het plan is inmiddels bijna klaar. De rol van de Dorpsraad werd iets
te groot, dat heeft Onno inmiddels aangepast. Er wordt nu onderzocht bij wie het
penvoerderschap gelegd kan worden. TBV Wonen is inmiddels afgehaakt. Onno gaat hierover
nog met hen in gesprek. Contact 50, ECU en de Dorpsraad ondertekenen het initiatief in elk geval
wel.

6. Domein Sport
-

De opening van de sporthal is uitgesteld omdat ze dit groot willen aanpakken en dat kan nu niet.

7. Domein Verkeer, Veiligheid en Milieu
-

De top 3 van de onveilige verkeerssituaties is in het doelbudgettenoverleg besproken. Hier is nog
niet echt iets uitgekomen.

-

Het zebrapad bij het Kruidvat komt er echt niet. Frank gaat hier nog een keer over in gesprek met
een verkeersdeskundige.

-

Jaarlijks worden de veilige honken bezocht en ontvangen zijn een attentie. Frank zal dit
oppakken.

8. Domein Zorg en Ouderen
-

Pilot ouderenbeleid. de sociale kaart is in ontwikkeling. Het staat nu op Udenhout Centraal maar
er wordt nog gekeken wat nu de beste plaats is. ER moet ook nog gekeken worden op welke
wijze de sociale kaart up to date gehouden wordt. Een optie is om dit door Loket U te laten doen.

-

Platform welzijn. Weer geannuleerd door corona.

9. Communicatie
-

Vernieuwde website. Geen nieuws.

-

Anita heeft binnenkort een afspraak met de Wegwijzer over een eventuele samenwerking.

-

Deze maand is er niet veel op de social media geplaatst.
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