Concept: 11 april 2021

Notulen vergadering Dorpsraad Udenhout 8 april 2021
Opening en mededelingen
•

Afspraak DR-overleg met B-E

De online vergadering met het DB van de Dorpsraad Berkel Enschot is geannuleerd omdat zij graag
fysiek samen willen komen. Wanneer dit mogelijk is zullen ze contact met ons opnemen. Mochten
leden nog iets op de agenda willen zetten dan kan dat naar Clemens gemaild worden.
•

Voorbereiding Studiedag DR Juni 2021

Wie willen de studiedag voor de Dorpsraad voorbereiden? Onno en Sabine nemen dit op zich.
•

4 Mei viering

Dit jaar is er net als vorig jaar geen groot initiatief voor de 4 mei viering. De Dorpsraad,
Heemcentrum ’t Schoor en Stichting Udenhouts Belang hebben inmiddels een sobere viering gepland
waarbij bloemstukken bij de graven worden gelegd.
•

Lintjesregen 2021 actie DR

Cees en Wilma bieden de nieuwe gedecoreerden namens de Dorpsraad een bosje bloemen aan.
• Contact seniorenraad
De Seniorenraad Tilburg wil graag in contact komen met de dorpsraden/wijkraden om te kijken hoe
het gesteld is met de ouderen in de dorpen/wijken. Zij zullen hiervoor zelf contact met ons opnemen.
•

Vergadering DR 11 Mei

Het voorstel voor de nieuwe datum in mei was dinsdag 11 mei. Inmiddels hebben er een aantal
mensen aangegeven dat zij niet aanwezig kunnen zijn. De nieuwe datum wordt maandag 10 mei.
•

Overleg wijkagenda

Op 29 maart heeft Cees digitaal overleg gehad met de gemeente Tilburg. Hij heeft onder andere aan
verschillende raadsleden toegelicht hoe onze wijkagenda opgezet is.
•

Social sofa’s

Helmy van Ingen is gevraagd wie de social sofa’s in beheer heeft. Er is nog geen reactie op gekomen.
•

Vernieuwend idee plantenkasten

Enkele weken geleden is er een nieuw vernieuwend idee binnen gekomen. Het idee is om
plantenkasten te plaatsen waarmee bewoners stekken kunnen ruilen. In de Reeshof, Waalwijk en
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Loon op Zand wordt dit al gedaan. Omdat er in 2020 subsidiegeld over was zouden we dit kunnen
laten uitvoeren. Een alternatief is om dit via de bewonerssubsidie te laten aanvragen, of via Wijk aan
Zet waar ook nog subsidie voor over is.
Besloten wordt het via Wijk aan Zet subsidie toe te kennen. Clemens laat weten dat dit met een
kleine begroting en bonnetjes ingediend kan worden.
Anita geeft aan dat er veel subsidies lijken te zijn. Zij zal daar een overzicht van maken zodat
inzichtelijk is welke subsidies er zijn en welke voorwaarden daaraan zitten.
Goedkeuring verslag van 11-03-2021
Notulen vergadering dorpsraad Udenhout en RvA 2021-03-11
•

Pagina 2. Leo Dubbelvraag moet Leo Dubbeldam zijn.

De notulen zijn hiermee vastgesteld.
Notulen vergadering dorpsraad Udenhout 2021-03-11
•

Er zijn geen opmerkingen.

De notulen zijn hiermee vastgesteld.
Uitgebreide verslag van de notulen van de Dorpsraad voor de RvA 2021-03-11
Enkele zaken zijn door Kristel uit het verslag gehaald. Dit is akkoord, het verslag kan naar de RvA. Na
een paar maanden wordt bij de RvA gevraagd of zij het verslag op deze wijze willen ontvangen.
Ingekomen en uitgaande stukken
Ingekomen stukken:
- Brief van de gemeente Tilburg dat voor de bewonerssubsidie € 17094,- is toegekend.
- Brief van de Peppel dat de Dorpsraad een creditfactuur (50%) krijgt op de huur kwartaal 1 2021
omdat de ruimtes nu bijna niet gebruikt worden.
- Een voordracht van de winkeliersvereniging voor onze vacature voor het domein bedrijven.
Clemens heeft laten weten dat we de vacature inmiddels ingevuld hebben.
- Brief over het voorlopige ontwerp van de Sportlaan.
- Bevestiging van de Kamer van Koophandel van de nieuwe inschrijvingen van Sabine en Wilma.
Uitgaande post:
- Geen
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1. Financiële zaken
•

Bewonerssubsidie

Biezenmortel bruist heeft ook een subsidieverzoek bij de Dorpsraad ingediend. Zij krijgen echter al
van de gemeente financiële ondersteuning en Biezenmortel heeft vanaf Januari ook de beschikking
over een bewonersbudget. Cees heeft aangegeven dat ze daar hun verzoek neer kunnen leggen.

2. Variabele Agendapunten
•

Vacatures Dorpsraad
o Afgevaardigde Agrarisch etc.

Er zijn namen genoemd voor mogelijke opvolging. Wordt vervolgd.
o RvA lid Jeugd en Onderwijs
Gaby heeft vorige keer aangegeven dat zij graag nog een RvA lid bij haar domein zou hebben. Mocht
je nog iemand weten die mogelijk interesse heeft dan graag doorgeven aan Gaby. Cees en Anita
zullen op de Wegwijzer en de socials een oproep zetten.
•

Jaardoelstellingen Domeinen: speerpunten agenda

Anita heeft het overzicht van de speerpunten doorgestuurd. Algemeen wordt afgesproken dat de
speerpunten helder moeten zijn en dat het genoeg informatie moet geven. Tevens kan er een
activiteitenkalender aan gekoppeld worden. Voor de website zal Anita een aangepaste (verkorte)
versie maken. Van drie domeinen worden ze nu kort besproken. De andere domeinen volgen de
volgende vergadering.
Domein Agrarische sector – Buitengebied – Recreatie: Opvallend is dat er nu geen specifieke
speerpunten gericht op de agrarische sector bij zitten. Jan geeft aan dat hij op in overleg gaat met
RvA om dat nog concreet te krijgen. Wat de vervuiling (zwerf- en drugsafval) betreft moet nader
bekeken worden hoe dit aangepakt kan worden.
Domein Verkeer, Veiligheid en Milieu: Het zwaartepunt ligt op verkeerveiligheid. Ook is er aandacht
voor veiligheid (advies is om op te trekken met de buurtpreventie). Milieu lijkt nog wat onderbelicht.
Domein Cultuur: Bij cultuur valt op dat er veel overlap is met andere domeinen, maar dat is geen
probleem zolang er goede afstemming is met elkaar. De sociale kaart is eigenlijk al klaar dus dat is
mogelijk geen speerpunt meer. Het speerpunt financiële ondersteuning verenigingen wordt
aangepast naar ondersteuning. Voor financiële ondersteuning is de gemeente de aangewezen
instantie.
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•

Voortgang herziening statuten

Anita, Frank en Wilma hebben dit opgepakt en een eerste brainstrom heeft reeds plaatsgevonden.
Vanuit de RvA hebben Joris van de Aker, Leo Dubbeldam en William Verspeek aangegeven hierbij
betrokken te willen zijn.
3. Domein Agrarische sector – Buitengebied – Recreatie
-

Mark van Strijdhoven (Beter Groene) heeft aangegeven dat er in Landschapspark Pauwels een
voedselbos wordt aangelegd.

4. Domein Bedrijven
-

Willem Jan van den Broek. Sabine heeft nog geen contact met hem gehad. Zij wil eerst de RvA
over spreken.
Met betrekking tot de Greendeal zoekt ze contact met Christel Olislagers. Er zijn afspraken
gepland maar die gingen niet door.

5. Domein Cultuur
-

-

In de Wegwijzer heeft een bericht gestaan waarin een initiatief wordt genomen om met
bewoners in gesprek te gaan over de culturele ontwikkeling en eventuele nieuwe initiatieven na
Covid-19. Nol heeft zich aangemeld.
Lid RVA-cultuur? Nol heeft van Sabine Maas enkele namen gekregen maar heeft daar nog niets
mee gedaan.

6. Domein Jeugd & Onderwijs
-

-

Voortgang OC. De pilot gaat van start. Er zijn een aantal activiteitencluster ontstaan (bv cluster
communicatie en cluster evenementen) waarbij de bredere werkgroep en de achterban weer
betrokken wordt. Cees is naast Gaby altijd nauw betrokken geweest, Wilma zal dit overnemen.
Er lijken signalen te zijn dat het drugsgebruik (en handel) bij jongen toeneemt. Scholen besteden
hier aandacht aan maar met Covid-19 is dit minder aan de orde geweest. De vraag is wel of de
Dorpsraad hier iets mee moet. Gaby zal het bespreken met R-Newt. Mogelijk kan het een
speerpunt worden. Cees zal een stukje schrijven voor de Wegwijzer en de socials. Geadviseerd
wordt dit echt goed te onderbouwen.

7. Domein Ruimtelijke Ordening
-

Het voorlopig ontwerp van de Sportlaan is gepresenteerd, bewoners konden reageren. Er is nog
geen informatie over eventuele reactie daarop.
Ontwikkelingen Green Deal. Twee partijen (TBV Wonen en de huurdersbelangenorganisatie)
hebben inmiddels toegezegd. Met de Ondernemersvereniging Udenhout en Kreitenmolen Vitaal
gaan Onno en Sabine nog in overleg. Omdat er nu genoeg deelnemers zijn kan de Greendeal
starten. Binnenkort zal er een ondertekenmoment georganiseerd worden. De enquête van
studenten van de HA is uitgezet. Er zijn nog geen resultaten binnen. De duinboeren en ECU
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hebben contact gehad over zonnepanelen. Dat gaat via de ECU lopen. De gemeente Tilburg stelt
zich als laatste borg voor het bedrag wat begroot is voor de Greendeal.
Bewoners van de Eikenlaan hebben de gemeente een brief geschreven over de
boomontwikkeling, ondergrond, trottoirs et cetera.

8. Domein Sport
-

De speerpunten zijn nog niet op papier gezet. Cees en Mark pakken dit op voor de volgende
vergadering.

9. Domein Verkeer, Veiligheid en Milieu
-

Gesprek Helmy van Ingen over historie. Het is een goed gesprek geweest. Helmy gaat de
Dorpsraad introduceren bij de (beleidsmatige) verkeersdeskundigen van de gemeente Tilburg. In
het gesprek is gevraagd om nieuwe verkeerstellingen, en er zijn inmiddels verkeersborden met
gele reflecterende randen geplaatst bij diverse oversteekplaatsen.
10. Domein Zorg en Ouderen
-

Pilot Ouderenbeleid. Er zijn momenteel veel bijeenkomsten met de werkgroep, en een aantal
acties worden uitgerold (onder andere de 'Fijn Thuis' gesprekken).
Platform welzijn 15-04 digitaal. Het platform welzijn wordt binnenkort weer opgestart.

11. Communicatie
-

De sociale kaart van Udenhout is nu goed in beeld. Om deze op de website te plaatsen heeft een
webdesigner van ContourdeTwern naar de website van de Dorpsraad gekeken en die had tips
voor verbetering van de website (o.a. beveiliging). Afspraak heeft binnenkort een
vervolgafspraak hierover.
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