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Net als veel dingen in 2020 is ook het jaarverslag 
van de Dorpsraad Udenhout dit jaar anders. Dit 
jaar geen uitgebreid verslag. Natuurlijk is de 
oorzaak duidelijk. De Corona-crisis heeft grote 
invloed op het openbare leven en andere aspecten 
van de samenleving. Gelukkig lijkt er een positieve 
wending te komen door de komst van vaccins. 

De Dorpsraad heeft getracht online en soms fysiek 
haar gestelde doelen te bereiken. De ontwikkelingen 
lichten we in dit verslag graag toe. Ook in 2021 
willen we samen Udenhout nog mooier, veiliger en 
beter maken!



Uitbreiding Dorpsraad en Raad van Advies      

In oktober 2020 is Frank Leuverink toegetreden tot de Dorpsraad voor het Domein 
Verkeer, Veiligheid en Milieu. Tevens zijn de verschillende domeinen in de Raad van 
Advies flink versterkt met maar liefst 9 nieuwe leden. Zij geven input en creëren 
draagvlak binnen het dorp wat cruciaal is voor ons werk als adviesorgaan richting de 
gemeente Tilburg.

Domein Jeugd en onderwijs    |    Gaby Dekkers

* Ondanks de crisis is er aandacht 
geweest voor het (her)ontwikkelen van 
speelplekken in de wijk. Zo is samen met 
de actieve inzet van buurtbewoners 
een fantastische speelplek gerealiseerd 
bij de Hoevenstraat. 

* In januari wordt gestart met een 
groots plan voor speelplekken en een 
sportroute in Den Bogerd. 

  

* Er is veel tijd gestoken in een doordacht plan voor de ontwikkeling van één of meer-
dere ontmoetingscentra in Udenhout waar jong en oud elkaar treffen. Helaas wil de 
gemeente nog geen budget ter beschikking stellen voor een haalbaarheidsonderzoek 
maar we zijn zelf met twee pilots gestart om de plannen kracht bij te zetten.

Domein Ruimtelijke Ordening    |    Onno van de Ven
     

* De domeinverantwoordelijke Onno is betrokken in de klankbordgroep herinrichting 
omgeving Sportlaan. 

* Wat betreft de woonproblematiek in Udenhout maken we ons hard voor inbreidings 
locaties in Udenhout waaronder het Brameco-terrein. De vorderingen van Berkenhout 
en de locatie Vincentius worden op de voet gevolgd.

* We zijn betrokken bij de locaties van laadpalen voor elektrische auto’s.

* We coördineren een “Green deal” waarin we samen met verschillende organisaties in 
Udenhout een routekaart maken om de economie van Udenhout duurzaam te maken 
conform het klimaatakkoord en de doelstellingen van de gemeente Tilburg.

Domein Verkeer, Veiligheid en Milieu    |    Frank Leuverink 

* Vanuit het domein Verkeer, Veiligheid en 
Milieu is onderzocht wat volgens Uden-
houters de meest gevaarlijke situaties 
in ons dorp zijn. We gaan hierover met 
de gemeente in gesprek om daar waar 
mogelijk de situaties aan te passen.

* Dat geldt ook voor het Openbaar Ver-
voer dat we graag willen verbeteren.

 

Domein Zorg en Ouderen    |    Mia van Ingen 

* De gemeente Tilburg heeft aan Udenhout en Berkel-Enschot gezamenlijk de pilot 
toegewezen van het programma GGOUD, Gezond en Gelukkig Oud in Tilburg. Met 
coördinatie vanuit Contour de Twern wordt onderzoek gedaan naar de wensen op het 
gebied van wonen, veiligheid, eenzaamheid en dergelijke. Een ander onderdeel daarvan 
zijn de vernieuwde “Fijn-thuis-gesprekken” waar mensen voor worden uitgenodigd die 
verhuizen, met pensioen gaan, een partner hebben verloren of een bepaalde leeftijd 
hebben bereikt. 

* We hebben in 2019 een Platform Welzijn opgericht waarin verschillende groepe-
ringen die zorg aanbieden binnen Udenhout deelnemen zodat we de samenwerking 
verder kunnen verbeteren. De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest.  

Domein Sport    |    Mark Pijnenburg 

* Sporthal de Roomley is verduurzaamd  en de verbouwing is afgerond. 
 Er is daar ook een openbaar watertappunt gerealiseerd.

Bewonerssubsidie voor vernieuwende ideeën en Cultuursubsidie

Veel mooie initiatieven binnen Udenhout kunnen rekenen op financiële steun van de 
Dorpsraad Udenhout. Afgelopen jaar zijn er verschillende verzoeken voor cultuur- 
subsidie en bewonerssubsidie gehonoreerd. Meer informatie hierover vind je op  
www.dorpsraadudenhout.nl/subsidies.
In 2019 is het idee ingediend voor het opzetten van een Repaircafé samen met Contact50.



Zonder COVID19 hadden we de start al kunnen vieren. De Dorpsraad  
stimuleert dit financieel. Het wordt uitgevoerd door betrokken Udenhoutse 
vrijwilligers.

In 2020 hebben we gekozen voor het vernieuwende idee om enkele grote elektriciteits- 
kasten in ons dorp te verfraaien met beeldmateriaal (van de historie) van Udenhout. Voor 
het realiseren van dit idee is €1.000 ter beschikking gesteld.

In de maand december hebben we een bedrag aan de Vincentiusvereniging Udenhout / 
Biezenmortel geschonken om hun goede werk financieel te ondersteunen.

Tot slot

* Over de sluiting van het kantoor van de Rabobank is met de directie 
van de bank uitvoerig overleg geweest. Zij hebben toegezegd hun 
besluit hier te komen toelichten. 

* In januari heten we Biezenmortel weer warm welkom binnen de  
gemeente Tilburg. Hiervoor is op de Theaterplaats een toekomst-
boom geplant met een mooie bank. In Biezenmortel wordt ook een 
blijvend aandenken gerealiseerd. 
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Contact

De Dorpsraad Udenhout is er voor en door Udenhouters. We zetten ons in om de leefbaarheid 
van ons dorp te verbeteren. Alle vorderingen en ontwikkelingen delen we via de Wegwijzer, onze 
vernieuwde website www.dorpsraadudenhout.nl, Facebook en Instagram.
Vragen, ideeën of mooie initiatieven zijn van harte welkom. 
Je kunt ons hiervoor persoonlijk benaderen of mailen info@dorpsraadudenhout.nl.

We hopen Udenhout in 2021 samen nog mooier, veiliger en beter te maken!


