Jaarverslag 2019

Dorpsraad
Udenhout
Dorpsraad Udenhout wil dat Udenhout een dorp is, waar mensen met
plezier hun hele leven kunnen wonen met een zo compleet mogelijk
aanbod van woningen en voorzieningen.
Via dit jaarverslag informeert de Dorpsraad je over haar activiteiten in
2019 en de resultaten die we samen met veel enthousiaste vrijwilligers
binnen de verschillende domeinen hebben bereikt om de leefbaarheid van
ons dorp positief te beïnvloeden.
De voortgang van onze activiteiten en andere ontwikkelingen die
Udenhout raken, kun je volgen in de Wegwijzer,
www.dorpsraadudenhout.nl en de social media Facebook en Instagram.

Bezoek dorpswethouder Rolph Dols
aan Udenhout

Op vrijdag 20 september bracht onze nieuwe wijkwethouder Rolph Dols een kennismakingsbezoek aan Udenhout.
De Dorpsraad heeft hem een beeld gegeven van actuele
ontwikkelingen in Udenhout. Samen met hem hebben we
een bezoek gebracht aan de restauratiewerkzaamheden
van sporthal de Roomley, een wandeling gemaakt door de
nieuwbouwwijk Den Bogerd, het bedrijf van Boomrooierij
Weijtmans bezocht en een gesprek gehad in ‘t Trefpunt.
Het was een fijne en constructieve middag.

•

Commissie Veiligheid
Deze bestaat uit vertegenwoordigers van politie,
brandweer, buurtpreventie, jeugd- en jongerenwerk en
de dorpsraad. Wij overleggen elke twee maanden waarbij misdaadcijfers, overlast, onveilige situaties e.d. aan
de orde komen. Het is verheugend te constateren dat in
de afgelopen jaren Udenhout er een stuk veiliger op is
geworden en dat de overlast sterk is verminderd. Dit is
vooral te danken aan de inzet van de buurtpreventie en
het team van R-Newt.

•

Klankbordgroep van de nieuwbouwwijk “Den Bogerd”
Deze is enkele keren bijeen geweest om met de projectontwikkelaar en de aannemer zaken te bespreken.
De Dorpsraad neemt deel aan deze gesprekken.

•

Een initiatiefgroep van de Berkelseweg
heeft in samenwerking met de Dorpsraad bij de
Gemeente Tilburg nogmaals aandacht gevraagd voor
de onveilige verkeerssituatie in hun straat. Gezien
de specifieke complexiteit waarbij perceelindelingen,
riolering, en dergelijke een rol spelen, heeft er nog geen
actie plaatsgevonden, maar is het probleem wel op de
termijnplanning van de Gemeente geplaatst.

•

Openbaar vervoer in Udenhout en Berkel-Enschot
Het is een speerpunt van de Dorpsraad om het openbaar vervoer van en naar Udenhout, en met name
Achthoeven, De Mortel, Den Bogerd en het bedrijventerrein, zo goed mogelijk te maken. Op onze oproep
hebben we, vooral ook via Facebook, een groot aantal
reacties gehad. Deze hebben we besproken met het
Reizigersoverleg Brabant. Door het Reizigersoverleg
Brabant wordt de mogelijkheid van een pilot onderzocht. Wordt vervolgd dus.

Domein Verkeer, Veiligheid en Milieu
•
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Veilige Honken
is een initiatief in samenwerking met dorpsraad BerkelEnschot. Langs de fietsroutes naar de middelbare
scholen zijn herkenbare adressen waar de schooljeugd
kan aankloppen bij (fiets)pech, ongeval, pesten e.d..
Er wordt (gelukkig) maar beperkt gebruik gemaakt
van deze voorziening, maar het is een geruststellende
gedachte dat ze daar terecht kunnen. Bij Mc Donalds,
waar regelmatig de fiets wordt geleend, is de fiets
weer nagekeken en gerepareerd. We hebben alle Veilige
Honk-adressen weer bezocht.

Jaarverslag Dorpsraad Udenhout 2019

Domein Bedrijven
•

•

•

Samenwerkingsverband Parkmanagement
Hierin werken de Ondernemingsvereniging, Kreitenmolen Vitaal en de Gemeente Tilburg structureel samen
aan het behoud en verbetering van de kwaliteit van het
bedrijventerrein. De Dorpsraad Udenhout neemt deel
aan de klankbordgroep
Energiecollectief
Op het bedrijvenpark “Kreitenmolen” is een energiecollectief opgericht om energiekosten te besparen en
duurzaamheid te realiseren.
Feestverlichting Ondernemersverlichting
Dit jaar heeft de Ondernemersvereniging nieuwe feestverlichting in Udenhout is geplaatst.
De Dorpsraad heeft hieraan via het bewonersbudget
financieel een steentje bijgedragen.

Domein Ruimtelijke Ordening
•

•

Eénrichtingsverkeer Tongerloplein
Eind 2019 zijn we er in geslaagd op het Tongerloplein
éénrichtingsverkeer in te voeren wat de veiligheid
vergroot en de kans op schade aan auto’s beperkt.
We hopen dat iedereen zich hieraan houdt zodat er
minder ergernis is.
Woningaanbod starters en senioren
Voor zowel senioren als starters zijn onvoldoende passende woningen om zich in Udenhout te vestigen of om
er te blijven wonen. De plannen die al enige jaren op de
rol staan, komen nog niet van de grond. Dit is Dorpsraad
Udenhout een doorn in het oog. De Gemeente heeft
toegezegd bij het ontwikkelen van nieuwbouwplannen
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rekening te houden met de resultaten van de dorpsbrede
enquête die de Dorpsraad in 2017 heeft uitgevoerd.
Wij blijven lobbyen voor een beter woningaanbod.
•

Energiecafé – Energie Coöperatie Udenhout (ECU)
Samen met de Energiecoöperatie Udenhout heeft de
Dorpsraad op 19 september een Energiecafé georganiseerd om Udenhouters te informeren over de energietransitie die onherroepelijk op ons afkomt. Hier komt
zeker een vervolg op.

•

Klankbordgroep herontwikkeling omgeving Sportlaan
In 2019 is deze enkele malen bij elkaar geweest en zijn
de plannen besproken en waar nodig aangepast. De
Dorpsraad participeert in de klankbordgroep. In 2020
zetten we concrete stappen met de herontwikkeling.

Domein Jeugd & Onderwijs
•

BMX-baan
Helaas moeten we constateren dat de BMX-baan, een
mooi initiatief dat met inzet van velen van de grond is
gekomen, onvoldoende in een behoefte voorziet. Op
korte termijn zijn er gesprekken zowel de initiatiefnemers als de Gemeente.

•

Jongerenwerk R-Newt
heeft contact met de Dorpsraad om signalen uit het dorp
om te zetten in concrete verbeteracties of voorlichting over bepaalde thema’s. Er heeft in 2019 weer een
voorlichtingsavond plaatsgevonden over problemen
waar ouders met hun kinderen tegenaan kunnen lopen.
Bovendien wordt er meer aandacht gegeven aan preventie omdat blijkt dat veel kinderen en jongeren behoefte
hebben aan extra aandacht of zorg.
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•

•

Ontwikkeling ontmoetingscentrum
Met het domein Zorg is veel tijd geïnvesteerd in het
onderzoeken van de wenselijkheid van een Ontmoetingscentrum in Udenhout. De Gemeente heeft subsidie ter
beschikking gesteld om een professioneel bureau onderzoek te laten doen naar de wensen en mogelijkheden en
de mogelijke scenario’s. Er is frequent overleg met een
werkgroep van belanghebbenden.
Begin 2020 worden de diverse opties besproken.
Speelruimte/ontmoetingsplek in de wijk
Gaby, het Dorpsraadslid van dit domein is betrokken
bij een aanvraag voor een speeltoestel op het speelveld
aan de Hoevenstraat. De wens is om dit in 2020 te
realiseren, al is de financiering nog een uitdaging.

•

website Uurtje-Buurtje (www.uurtje-buurtje.nl)
De website wordt goed bezocht. Er is nog steeds meer
aanbod dan vraag. De vrijwilligsters van Loket U helpen
je graag met je vragen hierover of om in te loggen op de
website.

•

Het project “Duofietsen”
Vele vrijwillig(st)ers hebben al diverse “gasten” een
leuke fietsmiddag bezorgd.
Vanaf Maart gaan we weer van start. Schroom niet om
hier gebruik van te maken!

•

Domein Zorg en Ouderen
•

Gezondheidscentrum Udenhout
heeft bewezen in een sterke behoefte te voldoen.
Meerdere disciplines vinden er onderdak en dat is voor
de Udenhouters een positieve ontwikkeling. Dorpsraad
Udenhout heeft een rol gespeeld in dit initiatief en de
betreffende partijen bij elkaar gebracht.

•

Loket U (Dorpsloket Udenhout)
Dorpsloket U is een laagdrempelig informatiepunt
voor en door Udenhouters. Je vindt het in de bibliotheek en is geopend op donderdagmiddag van 13.00
– 15.30. Hier kun je terecht voor zorgvragen over
thema’s als (thuis)zorg, welzijn, wonen en maatschappelijke diensten. Zo nodig verwijzen ze je door naar
de juiste instanties. In november heeft “De Toegang”,
waar het dorpsloket vaak naar doorverwijst, zich
gepresenteerd in een netwerkbijeenkomst.
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Ouderenbeleid in de gemeente Tilburg
Er bestaat een kans dat Udenhout, mogelijk samen met
Berkel-Enschot, een pilotwijk wordt voor het ontwikkelen van Ouderenbeleid in de gemeente Tilburg.
De volgende initiatieven zijn gerealiseerd door de inzet
van veel betrokken vrijwilligers die zich met hart en ziel
inzetten om iets voor hun dorpsgenoten te betekenen. De
Dorpsraad Udenhout heeft in 2019 de volgende initiatieven
financieel gesteund middels het bewonersbudget.
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•

De werkgroep “Dementievriendelijk Udenhout”
is actief door informatieavonden te organiseren en een
mantelzorgcafé te verzorgen.

•

Het Bijna Thuis Huis
Dit prachtige initiatief, een hospice voor
terminale patiënten, is
een verrijking voor ons
dorp.
Vele vrijwillig(st)ers
hebben zich reeds
gemeld om er een succes
van te maken.

•

•

Verbouwing sporthal De Roomley
De nadruk ligt duidelijk op verduurzaming van het
gebouw. Door de gebruikte materialen en nieuwe
technische snufjes wordt een energiezuinig gebouw
gerealiseerd. Gebruikers en ook de Dorpsraad zijn in de
plannen betrokken en worden op de hoogte gehouden.

De Survival Run
een evenement dat
landelijke bekendheid
geniet en niet meer
weg te denken is als
activiteit in ons dorp.

Domein Cultuur
•

Udenhout 75 jaar bevrijd
Op 26 Oktober heeft de Dorpsraad Udenhout een evenement georganiseerd ter gelegenheid van het feit dat
Udenhout 75 jaar geleden is bevrijd. Door de medewerking van diverse verenigingen uit ons dorp en een financiële ondersteuning van het Oranje comité uit Tilburg
kunnen we spreken van een zeer geslaagde activiteit.

•

Bezoek culturele instellingen in Udenhout
In 2019 zijn alle culturele instellingen bezocht om een

Het koffiemomentje
is op dinsdag, woensdag en donderdag en mag zich
verheugen op een zeer grote opkomst.
Het voldoet aan een bestaande behoefte in het dorp;
samenkomen en met elkaar ervaringen delen.

Domein Sport
•

evenement weer een fantastische happening. Door de
vele activiteiten was er van alles te doen voor jong en
oud.

De Dorpsraad Udenhout heeft de volgende initiatieven
financieel gesteund met bewonersbudget:
•

Winterparadijs
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers was dit mooie
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beeld te krijgen van de organisatiestructuur, de financiële stand van zaken en het ledenaantal. Gemiddeld
gezien zijn de verenigingen in Udenhout gezond te noemen en is er sprake van een duidelijk beleid. Dorpsraad
Udenhout ondersteunt bij het aanvragen van subsidies
of het aanschrijven van fondsen.
•

Cultuursubsidies en cultuurcommissie
In 2019 heeft de onafhankelijke cultuurcommissie weer
alle cultuuraanvragen beoordeeld en van advies voorzien.
Voorbeelden waaraan cultuursubsidie is toegekend, zijn:
- De boekpresentatie van ‘t Schoor
- Udenhout Zingt en
- Zomerakkoord
De dorpsraad heeft de adviezen van de cultuurcommissie overgenomen en daar waar nodig vervolgacties
ondernomen.

Domein Agrarische sector – Buitengebied Recreatie
•

Informatieborden bij diverse historische hoeven
Samen met ‘t Schoor is gewerkt aan het in beeld brengen van toeristisch belangrijke informatie en dat mag
gezien worden. Ook het plaatsen van informatieborden
bij diverse historische hoeven was hier een onderdeel
van en draagt zeker bij aan meer inzicht in de geschiedenis van ons dorp.

•

Woonwensentest “Aan de slag met je huis”
In de wijk Achthoeven is een woonwensentest uitgevoerd “Aan de slag met je huis”. Het betrof vragen over
energie, veiligheid, gezondheid en levensloopbestendigheid. De respons was bijzonder hoog en heeft geleid tot
ruim 100 adviesgesprekken.
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•

Landschapspark Pauwels
De gemeente Tilburg heeft ingestemd met een masterplan “Landschapspark Pauwels”, dat de komende 10
jaar de samenhang tussen landschap, cultuur, natuur,
landbouw en recreatie wil versterken in het gebied ten
noorden van Tilburg. Dorpsraad Udenhout participeert
in de werkgroep.

•

Openbare verlichting Schoorstraat
Na vragen vanuit buurtbewoners is er overleg geweest
over de openbare verlichting aan de Schoorstraat.
Gelukkig is er na interventie een passende oplossing gevonden die tegemoet komt aan de wensen van de buurt.

Bewonersbudget en Cultuursubsidie

Veel mooie initiatieven kunnen rekenen op financiële steun
van Dorpsraad Udenhout. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden:			
•

Bewonersbudget
Elk jaar krijgt Dorpsraad Udenhout van de Gemeente
Tilburg een bedrag om lokale activiteiten te ondersteunen, het zogenaamde Bewonersbudget.
Voor sommige initiatieven, zoals versiering bij een gouden bruiloft zijn vaste bedragen vastgesteld. Daarnaast
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worden evenementen als de Kindervakantieweek, de
Avondvierdaagse uit dit budget ondersteund. Criterium
hierbij is vooral dat het evenement in het belang is van
het dorp. In 2019 zijn 29 initiatieven gehonoreerd voor
een totaalbedrag van meer dan € 9.000.
•

Cultuursubsidie
In 2019 heeft de onafhankelijke cultuurcommissie
weer alle cultuuraanvragen beoordeeld en van advies
voorzien. Criteria hierbij zijn o.a. dat het activiteiten zijn vóór en dóór de inwoners van Udenhout.
Alle toegekende bedragen dienen achteraf te worden
verantwoord zodat Dorpsraad Udenhout dit weer kan
verantwoorden richting de Gemeente Tilburg.

In totaal zijn 7 subsidies toegekend voor een totaalbedrag
van meer dan € 9.000,Deze subsidies kunnen via het aanvraagformulier op
www.dorpsraadudenhout.nl worden aangevraagd.
We helpen je daar graag bij.

Maak jij Udenhout in 2020 samen met ons nog
beter, veiliger en mooier?
2019 was een jaar dat bol stond van activiteiten in het
kader van de verbetering van de leefbaarheid van ons

Jaarverslag Dorpsraad Udenhout 2019

dorp. Wij hopen dat de inspanning van alle vrijwilligers in
Udenhout ook in 2020 weer leidt tot veel mooie, positieve
initiatieven en impulsen voor Udenhout.
Wij nodigen je van harte uit om met ons mee te denken,
ideeën aan te leveren, en onze openbare vergaderingen te
bezoeken.
Dorpsraad Udenhout ondersteunt je graag met raad en
daad en waar mogelijk financieel via het bewonersbudget of
cultuursubsidie.

Dorpsraad Udenhout:
Cees de Graaf

Voorzitter en Domein Verkeer,
Veiligheid en Milieu
Clemens Schoonus
Secretaris
Kristel Teunissen
Notulist
Mark Pijnenburg
Penningmeester en Domein Sport
Gaby Dekkers
Domein Jeugd & Onderwijs
Jan Schapendonk
Domein Agrarische sector Buitengebied - Recreatie
Mia van Ingen
Domein Zorg en Ouderen
Nol Luijbregts
Domein Cultuur
Hans van Strijdhoven Domein Bedrijven
Onno van de Ven
Domein Ruimtelijke Ordening
Anita de Bont
Communicatie
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www.dorpsraadudenhout.nl
Info@dorpsraadudenhout.nl
@Dorpsraad Udenhout
dorpsraad_udenhout
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