Concept: 13 september 2020

Overzicht vergadering Dorpsraad Udenhout 10 september 2020
1. Domein Agrarische sector – Buitengebied – Recreatie
-

Geen punten.

2. Domein Bedrijven
-

Geen punten.

3. Domein Cultuur
-

Aanvragen cultuursubsidie. Het verzoek van de harmonie M.V.C. is nu afgerond. Er is een
subsidie van € 750 toegekend. Er is geen verzoek meer binnen gekomen m.vb.t. de silent disco.

4. Domein Jeugd & Onderwijs
-

Stand van zaken Ontmoetingscentrum (OC). Op 19 augustus is een bijeenkomst geweest met
Marc van Akkeren en de betrokken partijen. Het is een prettig gesprek geweest maar het werd
ook duidelijk dat er geen go kwam voor een haalbaarheidsonderzoek. Marc heeft geadviseerd te
starten met een pilot en daarmee te laten zien dat het werkt. Een voorbeeld is het gebruik van
een maatschappelijk tarief bij ’t Plein en de Peppel voor stichtingen en dergelijke. Dit wordt met
de werkgroep verder besproken.

5. Domein Ruimtelijke Ordening
-

Green deal. Onno en Cees hebben bezoek gehad van iemand uit Goirle die in wijken in Tilburg
bezig is met het opstellen van een plan ‘green deal’. De vraag is welke activiteiten Udenhout wil
nemen in de richting van verduurzaming. Aangegeven is dat vorige jaar uit gesprekken in de Kuil
gebleken is dat er niet veel animo voor is. Daarnaast vallen veel woningen onder een
woningcorporatie.

6. Domein Sport
-

De sporthal is weer geopend. De sporthal en de omgeving zijn mooi geworden.

7. Domein Verkeer, Veiligheid en Milieu
-

-

Cees heeft een overdracht gedaan met Frank. Frank gaat nu starten.
Het gaat niet lukken extra zebrapaden te krijgen in de Kreitemolenstraat. Er mogen echt maar
drie zebrapaden liggen in die straat, dat is landelijk vastgesteld. Voorstel is om nu aan de
bewoners van Udenhout via de Wegwijzer en Facebook toe te lichten waarom er maar drie
zebrapaden zijn. Aan Helmy van Ingen wordt gevraagd iets op papier te zetten hierover.
Er wordt hard gereden in de Slimstraat. Frank gaat met de RvA bespreken welke ideeën er zijn
om hier iets aan te doen.
Frank gaat een oproep doen aan de bewoners van Udenhout wat zij onveilige situaties in
Udenhout vinden.

Dorpsraad Udenhout: Postbus 21 - 5070 AA Udenhout

info@dorpsraadudenhout.nl
1

-

Concept: 13 september 2020
Met de buurtpreventie zal besproken worden op welke wijze zij meer in contact kunnen zijn met
de verschillende buurtapps die er zijn.

8. Domein Zorg en Ouderen
-

Pilot ouderenbeleid. Er is een startbijeenkomst voor de pilot ouderenbeleid geweest. Het verslag
daarvan volgt nog.
Platform welzijn. Hiervoor volgt nog een startbijeenkomst. Alle ouderenorganisaties die iets met
ouderen te doen hebben kunnen aansluiten.

9. Communicatie
-

-

De social media loopt goed.
De website blijft problemen geven. De site is niet goed beschikbaar voor een mobiele telefoon en
de aanvraagformulieren werken nu ook niet. Er wordt binnenkort een nieuwe site gemaakt.
Anita zoekt een template uit en legt deze voor aan Clemens. Vraag aan iedereen is of je de
komende weken wilt kijken naar de informatie op de huidige site (of dit klopt en of je iets mist).
De sociale kaart die weergegeven wordt op Udenhout Centraal is verouderd. Dit zou
meegenomen kunnen worden in het platform welzijn.
De wegwijzer doet een oproep voor correspondenten. Anita neemt contact op het Angelique in
hoeverre zij elkaar overlappen en kunnen versterken.
Op 26 september is het burendag. Anita wil dit nog een keer promoten op sociale media. Zij kan
aangeven dat er subsidie aangevraagd kan worden maar het moet wel duidelijk zijn dat het niet
voor eten en drinken bedoeld is.
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