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Speerpunten 2021 
Voldoende veilige speelplekken 
Udenhout groeit en wijksamenstellingen veranderen. Daarom komen er regelmatig verzoeken van wijken om 
passende speelplekken te creëren voor de kinderen. Het initiatief ligt bij wijkbewoners zelf om hiervoor 
aandacht te vragen. Tegelijkertijd weten we dat Gemeente Tilburg niet altijd direct de passende oplossing 
heeft.  
In wijk den Bogerd is in 2021 volop geïnvesteerd in speelplekken. Ook in wijk Zeshoeven is er door inzet van 
wijkbewoners en met steun van gemeente in 2020 een nieuwe speeltuin neergezet.  
Toch zijn er nog meerdere plekken in Udenhout waar op dit moment onvoldoende passende speelfaciliteiten 
zijn. Dit blijft een speerpunt.  
Samen met de Gemeente Tilburg wordt nagedacht over een roulerend gebruik van speeltoestellen zodat op 
die manier de wijken mee kunnen veranderen met de samenstelling van de bewoners. 
 
Goede samenwerking met scholen, BSO en R-Newt en zo mogelijk (sport)verenigingen 
Er bestaan korte lijntjes tussen de scholen, R-Newt en de BSO en Kinderopvang. Gezamenlijk overleg zorgt 
ervoor dat activiteiten onder elkaars aandacht komen. Ook komen aandachtsgebieden aan de orde, denk bv 
aan de constatering dat de leesvaardigheid van de kinderen in het dorp en ook de aandacht van ouders voor 
het leesbevorderen achter blijft.  
Samen met Kinderopvang en Scholen zoeken we naar manieren om dit te ondersteunen. 
R-Newt onderhoudt samen met domeinverantwoordelijke ook contact met de kinderraden van de scholen, 
opdat we ook de kinderen zelf de kans geven aan te geven waar ze aandacht voor willen. Al deze 
samenwerkingsverbanden zorgen er ook voor dat we signalen opvangen vanuit onderwijs- en 
jeugdorganisaties m.b.t. uitdagingen voor dit domein. 
Een volgende stap is om ook de contacten met (sport)verenigingen, scouting en jeugdgroepen te versterken 
om ook van hen input te krijgen. 
 
Aandacht voor goed bereikbare zorg voor het jonge kind en de jeugd tot adolescentie 
Op dit moment is het consultatiebureau alleen actief in Berkel Enschot vanwege de coronapandemie. 
Voorheen is er voor gestreden het consultatiebureau te behouden in het dorp. Uiteraard doen we er alles aan 
om samen met GGD te besluiten dat het bureau na de coronaperiode weer terugkomt als dat de wens is van 
de inwoners van Udenhout. 
Ook de opgroeiende jeugd verdient in ons dorp voldoende aandacht. Juist omdat de middelbare scholen 
allemaal buiten het dorp staan, zijn we afhankelijk van de jeugd en zijn/ haar directe omgeving om signalen op 
te pikken en aandacht te geven aan thema’s die horen bij de jeugd, denk aan drugsgebruik, voldoende 
activiteiten, eenzaamheid, armoede of anderszins. 
 
Investering en facilitering van Jeugdactiviteiten 
We vinden het erg belangrijk dat ook de jeugd van Udenhout voldoende activiteiten kan vinden in het dorp. De 
dorpsraad is een partner voor het jongerenwerk en waar mogelijk zal de dorpsraad financieel ondersteunen. 
Waar gewenst kunnen ook (sport)-verenigingen vragen om ondersteuning van de Dorpsraad.  



 
Traject ontmoetingscentrum vervolgen voor met name toekomstige kruisbestuiving tussen activiteiten voor 
jong en oud  
Vanuit domein Jeugd en Onderwijs wordt er samen met de Bibliotheek, t Plein, Stichting de Peppel, 
ContourdeTwern, contact50+  en overige verenigingen gewerkt aan het opzetten van een 
ontmoetingscentrum in Udenhout waar we zullen streven naar meer spontane ontmoetingen tussen jong en 
oud. Door gezamenlijke activiteiten op te zetten, zal er meer kruisbestuivingen ontstaan wat de leefbaarheid 
in het dorp voor jongeren en ouderen zal vergroten 
 


