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Overzicht vergadering Dorpsraad Udenhout 11 februari 2021 
 

1. Domein Agrarische sector – Buitengebied – Recreatie  
 

- Jan heeft deze week overleg met de RvA, hoopt dan meer te weten over de speerpunten 2021.  
 

- Anita vraagt of er een overzicht is van de toeristische plekken in Udenhout. Jan neemt dit in het 
volgende overleg mee.  

 
2. Domein Bedrijven  

 
- Geen punten.  

 
3. Domein Cultuur 

 
- Benoeming lid cultuuradviescommissie (voorstel Nol). Er was een kandidaat-lid voor de 

cultuuradviescommissie maar die heeft zich terug getrokken. Nol stelt voor dat hij aan de drie 
leden van de RvA vraagt of één van hen interesse heeft om toe te treden tot de 
cultuuradviescommissie (dit dan in plaats van de RvA).  
 

- Voortgang expositieruimtes Udenhout. Ad Verhagen heeft aan de drie kunstenaars laten weten 
dat dit vanwege Covid-19 even stopgezet wordt. Wordt daarna vervolgd.  
 

4. Domein Jeugd & Onderwijs 
 

- R-NEWT zoekt de Dorpsraad steeds meer op. Zij proberen er voor de jeugd echt iets van te 
maken in deze tijd van maatregelen. Het zou leuk zijn om hen wat aandacht te geven op onze 
socials. Anita geeft aan dat zij R-NEWT op de socials volgt. Bij geschikte berichten kunnen we 
deze ook delen op onze socials.  
 

- Op 1 maart sluit Gaby weer aan bij de kinderraad.  
 

- Info GGD inzake consultatiebureau Udenhout. Tot mei is het consultatiebureau in Berkel Enschot. 
Het is niet duidelijk wat er daarna gaat geburen. 
 

- Voortgang OC (Gesprek A. Verdonk en inventarisatie gebouwen). Er is een eerste sessie geweest 
met Anita Verdonk en de betrokkenen OC. Binnenkort is er een tweede sessie met Anita 
Verdonk. Het conceptplan voor de pilot wordt nu uitgewerkt. Hierbij wordt vooral ook aandacht 
besteed aan waarom het belangrijk is dat het er komt.   
 

5. Domein Ruimtelijke Ordening   
 

- Onno is in gesprek met studenten van de HAZ in den Bosch. Zij gaan een enquête over de 
energietransitie opstellen die aan de bewoners van Udenhout gestuurd kan worden. Indien 
andere domeinen hier vragen in op willen laten nemen om bijvoorbeeld de speerpunten te 
bepalen dan kan dat.  
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- Ontwikkelingen Green Deal. Niet alle partijen willen zich nu verbinden aan de Greendeal. De 
gemeente gaat met enkele stakeholders in gesprek hierover. Daarnaast is er nog veel werk aan 
de winkel om de bewustwording echt te vergroten.  
 

- Er is een actualisatie op de stedelijke ontwikkelingsstrategie. Als de bevolkingsgroei doorzet 
heeft de gemeente Tilburg in 2040 25000 extra woningen nodig. Dit geeft mogelijkheden voor 
bouw in de buitengebieden.  
 

- Bij het doelbudgettenoverleg zijn de huidige ontwikkelingen (ASVZ, terrein Van Gool en Brameco) 
besproken. De gemeente is met deze zaken bezig.   
 

6. Domein Sport 
 

- Geen punten. 
 

7. Domein Verkeer, Veiligheid en Milieu 
 

- Vorige week was er een overleg met de RvA. Helmy van Ingen was uitgenodigd maar die heeft 
afgezegd. Er is gekeken naar een stappenplan om verbeteringen in de verkeersveiligheid door te 
voeren. Hierbij wordt aandacht besteed aan de huidige situatie en de verbeteringen.  
 

- Eén van de leden van de RvA heeft aangegeven te willen stoppen. 
 

8. Domein Zorg en Ouderen 
 

- Pilot ouderenbeleid. Er zijn een aantal bijeenkomsten geweest en GGoud heeft een nieuwsbrief 
verstuurd. Loket U krijgt meer taken. Mia gaat met hen in overleg wat zij nodig hebben om die 
taken goed uit te voeren.  
 

- Mia heeft alleen mailadressen van de leden van de RvA. Zij zou graag ook telefoonnummers 
hebben om het contact met de RvA makkelijker te maken. Clemens stuurt deze op.  
 

- De gemeente wil ervaringen en meningen ophalen bij bewoners over hoe men denkt dat de 
gemeente geld moet besteden. Joris van de Akere wordt hierbij betrokken.   
 

- Pilot welzijn. Zaken rondom het platform welzijn liggen tijdelijk stil vanwege corona.  
 

9. Communicatie 
 

- De sociale kaart is in beeld gebracht. Deze staat op Udenhout Centraal maar daar wordt geen 
onderhoud aan de sociale kaart gedaan. Dit wordt nu op de site van de Dorpsraad geplaatst. Op 
Udenhout Centraal kan een link geplaats worden zodat de sociale kaart ook daar te vinden is. Dit 
is akkoord.   

- Anita wil graag een overzicht maken van de contacten die iedereen heeft in Udenhout. Hiermee 
kan het netwerk van ieder vergroot worden. Contacten graag dorgeven aan Anita.  

- Website en socials. Vorig jaar is vooral bekendheid gegeven aan de socials. Komend jaar wordt 
meer aandacht besteed aan de persoonlijke gezichten van de leden van de Dorpsraad en de RvA.  
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