Vergadering Dorpsraad Udenhout 11 maart 2021
Opening en mededelingen
•

Welkom nieuwe leden DR

De voorzitter heet Wilma en Sabine welkom bij de Dorpsraad.
•

Voetpad Stationsstraat

Er maken veel wandelaars gebruik van de Stationsstraat. De gemeente Tilburg vindt het wenselijk dat
daar een voetpad gerealiseerd wordt, maar Helmy van Ingen geeft aan dat het allemaal particulier
eigendom is dus dat dit moeilijk te realiseren is.
Gevraagd wordt waarom onderwerp nu bij de mededelingen staat en niet bij het domein zelf. Dit
onderwerp sluit nu echter aan bij de rondvraag en het doelbudgettenoverleg van de vorige
vergadering, vandaar dat het als los als agendapunt geagendeerd is.
•

Afspraak DR-overleg met B-E

Binnenkort wordt een vergadering georganiseerd met de Dorpsraad Berkel Enschot en de Dorpsraad
Udenhout. Het dagelijks bestuur van beide raden komt voorafgaand samen om de onderwerpen vast
te stellen. Mochten leden iets op de agenda willen zetten dan kan dat naar Clemens gemaild worden.
Goedkeuring verslag van 11-02-2021
Er zijn geen opmerkingen.
De notulen zijn hiermee vastgesteld.
Extra naar aanleiding van de notulen van 11-02-2021:
• Pagina 2. Er is nog geen reactie ontvangen van Biezenmortel aangaande het cadeau. Het is
nu een aantal maal gevraagd, wij zullen er geen actie meer op nemen.
• Pagina 2: Het magazine van de Kleine Kernen waarin het interview met Cees staat is via de
mail aan de leden doorgestuurd.
• Pagina 2: Er is nu een online overleg/kennismaking met de RvA geweest. We moeten nog
kijken wanneer er weer een echte vergadering met de RvA kunnen beleggen.
• Pagina 5: Helmy van Ingen heeft een reactie gestuurd naar dhr. Machielse (en zal het verdere
contact nu onderhouden).
• Pagina 5: Nog niet iedereen heeft de speerpunten doorgestuurd. Dit wordt zo spoedig
mogelijk gedaan.
• Pagina 8: Stichting Welzijn Ouderen reageert niet op brieven van gebruikers. Op dit moment
wordt er geen huur betaald door de huurders.
• Actielijst: Onno is voorgedragen aan de klankbordgroep Den Bogerd maar er zijn nu geen
bijeenkomsten. Wordt vervolgd, maar kan wel van de actielijst af.
• Algemeen: Het verslag voor de RvA bestaat nu alleen uit de delen waarin de domeinen
besproken worden aangevuld met de communicatie. Kristel zal voortaan van de gehele
notulen bekijken wat relevant is voor de RvA en dat toevoegen aan het verslag.
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Ingekomen en uitgaande stukken
Ingekomen stukken:
- Diverse mails van bewoners over park Ter Roomley. De gemeente heeft onder andere in het
Stadsnieuws een bericht geplaatst en er is een bewonersbrief verstuurd aan de naaste omgeving
van het park. Waarschijnlijk zijn de mails daarmee beantwoord.
- Bewonersbrief stand van zaken Biezenmortelsestraat. Het fietspad is in slechte staat door schade
veroorzaakt door boomwortels. Dat kan niet structureel aangepakt worden. De bulten zullen
worden geschraapt zodat het voorlopig weer beter te fietsen is.
- Brief Helmy van Ingen met het verzoek of de Dorpsraad een bijdrage wil leveren aan de kosten
om de Social Sofa bank bij de Slimstraat op te knappen. De kosten bedragen € 8000,-. Clemens
zal bij Helmy van Ingen eerst eens navragen wie die banken beheert. In Udenhout zijn er namelijk
wel meer banken die een opknapbeurt kunnen gebruiken.
- Brief Marc van Akkeren met de vraag of Udenhout geïnteresseerd is in muurschilderingen op
gebouwen (die in 2020 ook in Tilburg aangebracht zijn) en waar die dan kunnen komen. omdat
het op de korte termijn al doorgegeven moest worden heeft Clemens twee locaties (zijmuren van
de Peppel) doorgegeven.
Uitgaande post:
- Geen
1. Financiële zaken
•

Verslag kascontrole

De kascontrole 2020 is gedaan door Nol Luijbregts en Dré van Liempt (lid RvA). Zij hebben geen
onrechtmatigheden geconstateerd.
2. Variabele Agendapunten
•

Procedure overdracht voorzitterschap

Cees, Wilma en Clemens hebben vrijdag 12 maart een overleg over de overdracht van het
voorzitterschap.
•

Voorstel statutenwijziging

Anita, Jan en Cees hebben een opzet gemaakt voor een aanpassing van de statuten. Het aanpassen
van de statuten is het sluitstuk, belangrijk is dat er daarvoor ook nagedacht is over de rol en visie van
de Dorpsraad. Hierbij zou ook bij de gemeente gevraagd moeten worden hoe zij de rol van een
Dorpsraad zien. Aan de RvA is gevraagd wie bij dit proces aan wil sluiten. Clemens stuurt de leden
van de RvA een mail met de vraag wie wil participeren, met de termijn tot wanneer er gereageerd
kan worden. Als er geen aanmeldingen komen vanuit de RvA kan gekeken worden of we iemand
actief benaderen.
Anita, Frank en Wilma zullen dit traject verder oppakken.
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•

Jaardoelstellingen Domeinen

Sommigen domeinen hebben de jaardoelstellingen al doorgestuurd. Aan de domeinen die dit nog
niet gedaan hebben de vraag om dit nog te doen.
3. Domein Agrarische sector – Buitengebied – Recreatie
-

Vervanging afgevaardigde A.B.R. bij vertrek Jan. Jan heeft een overleg gehad de leden van de RvA
domen A.B.R. en heeft mogelijk een opvolger.

-

Bij het overleg met de RvA zijn tevens speerpunten benoemd. Deze hebben soms ook betrekking
op andere domeinen. Afgesproken wordt dat de domeinen dit dan onderling afstemmen.

4. Domein Bedrijven
-

Geen punten.

5. Domein Cultuur
-

Voortgang expositieruimtes Udenhout. Ad Verhagen is nu lid geworden van de
cultuuradviescommissie maar hij blijft dit initiatief wel doen.

-

Domein cultuur heeft nu twee leden in de RvA. Sabine Maas heeft aan Nol enkele namen
doorgegeven. Nol gaat met hen in gesprek om te kijken of zij interesse hebben.

-

De verantwoording cultuursubsidie is naar de gemeente opgestuurd.

6. Domein Jeugd & Onderwijs
-

Gaby zou weer naar de kinderraad gaan maar dat is weer uitgesteld omdat kinderen uit
verschillende klassen nog niet samen mogen komen. Het is nu eind maart gepland.

-

Er is weer contact geweest met R-Newt over een nieuwe activiteit.

-

Speeltuinen. Bewoners rondom de Koestraat hebben nog geen duidelijkheid of er een speeltuin
komt. Het proces duurt lang en de communicatie van de bewoners met Helmy van Ingen loopt
niet goed. Dit onderwerp is wel besproken in het doelbudgettenoverleg. Helmy van Ingen is aan
het kijken of er ergens speeltoestellen zijn die niet gebruikt worden (en dus kunnen worden
verplaatst).

-

Voortgang OC (Gesprek A. Verdonk en inventarisatie gebouwen). Er is een tweede sessie geweest
en er wordt gestart met het activiteitenplan. Unaniem is besloten de pilot al te starten. Anita
Verdonk zou gefinancierd worden door de Dorpsraad en de bibliotheek. Dat moet even in de
gaten gehouden worden.
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7. Domein Ruimtelijke Ordening
-

Ontwikkelingen Green Deal. Twee partijen moet nog akkoord geven. De gemeente gaat met hen
in gesprek. Onno en Sabine gaan binnenkort in gesprek met de ondernemersvereniging om
Sabine voor te stellen. Zij zullen dan tevens spreken over de Green Deal want dat is nog niet echt
met hen besproken. Op dit moment wordt onderzocht in welke vorm de Green Deal wordt
georganiseerd (bv stichting, coöperatie et cetera). Tevens moet ook goed gekeken worden welke
rol de Dorpsraad bij de Green Deal heeft. Wij zijn onderdeel van de Green Deal maar moeten wel
uitkijken voor belangenverstrengeling. Om deze zaken te onderzoeken is er binnenkort een
gesprek met een notaris gepland. De enquête die gemaakt wordt door studenten van de HAS
Hogeschool is bijna klaar. Tevens wordt er een flyer verspreid en worden berichten in de
Wegwijzer geplaatst.

8. Domein Sport
-

De gemeente heeft aangegeven dat er nog een officiële opening van de verbouwde sportzaal
komt. Onduidelijk is wanneer dit zal zijn.

9. Domein Verkeer, Veiligheid en Milieu
-

Gesprek Helmy van Ingen over historie. De afspraak met Helmy van Ingen over de
verkeersveiligheid heeft nog niet plaatsgevonden. Met de RvA is een plan van aanpak gemaakt
wat met Helmy van Ingen zal worden besproken.

10. Domein Zorg en Ouderen
-

Met de RvA zijn de speerpunten opgesteld en deze zijn inmiddels doorgestuurd voor de website.

-

Mia heeft een training registratie ‘Fijn Thuis gesprekken’ gedaan en Cees heeft een training “Fijn
thuis gesprekken” gevolgd.

-

Mogelijk wordt Loket U uitgebreid omdat zij er steeds meer taken bij krijgen.

11. Communicatie
-

Verschillende domeinen hebben hun speerpunten reeds doorgestuurd. De vraag is of deze op de
website geplaatst kunnen worden of dat deze eerst in de Dorpsraad besproken worden. Besloten
wordt om de speerpunten eerst met elkaar te bespreken om uniformiteit en samenhang te
peilen.

-

De contactmatrix is door iedereen aangevuld. Als er wijzigingen zijn graag doorgeven aan Anita.
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