Overzicht vergadering Dorpsraad Udenhout 14 januari 2021
1. Domein Agrarische sector – Buitengebied – Recreatie
-

Geen punten.

2. Domein Bedrijven
-

Onno heeft opnieuw met Eugenie contact gehad i.v.m. het plan voor een ondernemersplatform
wat zij had.

-

Joep van den Dungen (van de ondernemersvereniging) is dorpsmanager van Udenhout. De
dorpsmanagers zijn lid van de Stichting Retail Federatie Tilburg.

3. Domein Cultuur
-

Cultuuradviescommissie; samenstelling. Het nieuwe lid en de twee bestaande leden zijn nog niet
bij elkaar gekomen vanwege de maatregelen.

-

Er zijn inmiddels drie mensen bereid om hun kunstwerken te tonen in de wachtkamers. Met Ad
zelf erbij zijn er dus 4 kunstenaars. Ad gaat nu kijken of de kunst geschikt is, en zal contact
opnemen met fysiotherapie Udenhout om te kijken of daar mogelijkheden zijn.

4. Domein Jeugd & Onderwijs
-

Info GGD inzake consultatiebureau Udenhout. Door de lockdown staat dit nog even stil.

-

Bij het scholenoverleg is Sonja gestopt i.v.m. haar pensioen. Er is reeds een vervanger.

-

Kinderraad Udenhout ligt momenteel stil vanwege corona.

-

Op twee plaatsen in Udenhout wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een speeltuintje.
Eventueel zullen er bestaande speeltuintjes die minder gebruikt worden verschoven worden.

-

Voortgang OC. Er stond een bijeenkomst gepland met Anita Verdonk maar dat is geannuleerd
vanwege corona. Gaby heeft Anita wel gesproken en online wordt wel gestart. Eind januari zal de
projectgroep bij elkaar komen om te kijken hoe iedereen er nu in staat. Begin februari is er een
online sessie gepland om de pilot verder uit te werken en tot een concept te komen.

-

Er is nog geen reactie gekomen om de brief die Cees gestuurd heeft inzake inventarisatie
maatschappelijke gebouwen.

5. Domein Ruimtelijke Ordening
-

Het terrein van van Gool Sport is verkocht. De nieuwe eigenaar heeft op dit moment van de
gemeente Tilburg te horen gekregen dat zij niet akkoord gaan met zijn plan, maar dat ze in
overweging nemen of ze mogelijk het bestemmingsplan herzien.
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-

Ontwikkelingen Green Deal. De deal is opengesteld en er ligt nu een conceptversie. Het betreft
een toezegging van verschillende partijen om de energietransitie te versnellen. Gemeentes zijn
hier heel blij mee. Als dit plan zo doorgaat zijn we de eerste in de provincie Brabant die met zo’n
deal starten. Er hebben nu 5 partijen mee. In maart/april wordt hopelijk een definitieve
Greendeal opgesteld.

-

Onno heeft een mail gekregen van de universiteit. Zij willen een stakeholdersanalyse doen i.v.m.
Berk en Hout.

6. Domein Sport
-

Geen punten.

7. Domein Verkeer, Veiligheid en Milieu
-

De gemeente heeft weer tellingen gedaan. Het lijkt erop dat het rustiger is geworden. Frank gaat
met Helmy van Ingen bekijken wat de lange termijn visie is en wat we kunne verwachten
aangaande verkeersdrukte.

-

Frank heeft met de deelnemers van veilig honk gesproken en een klein presentje afgegeven.

-

Met de leden van de RvA is een afspraak gemaakt voor overleg.
Laadpalenbeleid Tilburg. Onno en Frank hebben deelgenomen aan een bijeenkomst van de
gemeente Tilburg. De Dorpsraad zal dit proces toelichten. Cees en Frank nemen contact op met
de Wegwijzer daarvoor.

8. Domein Zorg en Ouderen
-

Pilot ouderenbeleid. De komende weken staan een aantal overlegmomenten met de werkgroep
gepland.

-

Zaken rondom het platform welzijn liggen tijdelijk stil vanwege corona.

9. Communicatie
-

Geen bijzonderheden.
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