We beginnen om 20.00

Algemene
Ledenvergadering 2020
Coöperatie Biezenmortel
AUB zorg ervoor dat uw microfoon op mute/rood staat en
uw camera uit, dit helpt de snelheid van de verbinding,
Kijkt u mee met meer mensen binnen het gezin? Kijk dan zoveel mogelijk
gezamenlijk op een apparaat.

Info rondom deze digitale vergadering


Microfoon en camera op “uit” houden.



Vragen graag via de chat typen, met of zonder naam



Volgende week dinsdag 15-dec, 20.00 vervolg



Documenten vanaf morgen beschikbaar op de website



Opname van vergadering vanaf morgen via mail



Vragen/opmerkingen via mail, voor rechtstreeks contact
graag ook direct contact met één van bestuursleden.

Agenda
20.00 – 21.00









Toekomstvisie - Biezenmortelse blik op de toekomst
Herindeling – Biezenmortel (Gemeente Tilburg)
Financiën – Inkomsten/Uitgaven en de Balans
Rooster van aftreden – Rick Leijten
Kern Biezenmortel – Ontwikkelingen
Woningbouw – Stand van zaken
Activiteiten - Rondom herindeling
Vooruitblik - Coöperatie Biezenmortel

(Mark v Iersel)
(Gerrit Verhoeven)
(Rick Leijten)
(Thomas Mallens)
(Noud van Houtum)
(Mark van Iersel)
(Ronald Maas)
(Thomas Mallens)

De brede Biezenmortelse blik op de toekomst


Onze belangrijkste thema’s zijn natuurlijk :


Biezenmortel Woont (woningbouw)



Kern Biezenmortel (school en MFA)



Bereikbaar Biezenmortel.



Hier zit nog steeds de grootste urgentie op. En hier praten we jullie de laatste
jaren op de ALV over bij. Zo vandaag ook weer.



Maar we moeten ook naar de ontwikkelingen in de omgeving van Biezenmortel
kijken en hoe ons dorp daar in de toekomst in past, hoe we kansen in het gebied
kunnen benutten om een mooier dorp te maken.



Daar hebben we binnen het bestuur al veel over gesproken. We hebben de ideeën
daar over proberen op te schrijven in dit document met de naam : Brede
Biezenmortelse blik op de toekomst Biezenmortel 2025.

De brede Biezenmortelse blik op de toekomst
Brede Biezenmortelse Blik op de toekomst

Inhoud :


Relevante trends en ontwikkelingen die in de nabije toekomst voor de leefbaarheid van belang zijn



Sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen



De 7 speerpunten die 10 jaar geleden al benoemd zijn in het zogenaamde Dorpsontwikkelingsplan.



Relevante regionale ontwikkelingen, zoals Landschapspark Pauwels en het Van Gogh Nationaal Park



Welke kansen we zien, zoals woningbouw voor een evenwichtigere bevolking, een gezellig
dorpsplein met horeca en sportfaciliteiten welke ook als hub gebruikt wordt om de natuur in te
gaan, nieuwe recreatie mogelijkheden, een evenementen terrein en de bereikbaarheid van ons
dorp.



Wensenlijstje van Biezenmortel

Dit document is een concept en kan met jullie feedback nog completer worden, maar het geeft al een goed beeld in welke richting het
dorp zou kunnen ontwikkelen. Deze is te vinden op de website www.cooperatiebiezenmortel.nl
We zijn heel benieuwd naar jullie opmerkingen en suggesties ter verbetering.

De verre Biezenmortelse blik op de toekomst
Maar voor de langere termijn (10 tot 20 jaar) willen we ook
alvast een stip aan de horizon plaatsen. De Stip:
Biezenmortel wil een volwaardig dorp worden, een aantrekkelijk dorp
met een hoger voorzieningenniveau, waarin we voor eenieder
huisvesting willen realiseren, maar waar vooral jonge gezinnen
betaalbaar kunnen wonen in een prachtige dorpse setting, mooi
ingepast in het landschap met veel ruimte en groen in de omgeving,
waarbij je toch woont op loopafstand van de school en de bakker.
Biezenmortel wil geen slaapdorp worden, er moet wat meer leven in de
brouwerij komen, er moet wat te doen zijn wat ook werkgelegenheid
met zich mee brengt. Dit kan gerealiseerd worden door slim in te
spelen op de toeristische en recreatieve groei die het gebied gaat
meemaken, mogelijk in combinatie met duurzame landbouw.

De verre Biezenmortelse blik op de toekomst
Toelichting bij De verre Blik op de toekomst:
We hebben nu maar een paar voorzieningen in het dorp, zoals de school, een bakker, het
gemeenschapshuis en een aantal verenigingen. Deze hebben allen grote uitdagingen om overeind te
blijven bij het huidige inwonertal. Het aantal inwoners van Biezenmortel zal substantieel moeten
groeien om het bestaansrecht van die voorzieningen te behouden en op zijn beurt moet Biezenmortel
weer aantrekkelijk genoeg zijn voor de mensen die daar voor nodig zijn.
Op die manier willen we toewerken naar een school met volle klassen en bv een voetbalvereniging
waarbij alle jeugdteams goed bezet zijn. Met de groei van het dorp vinden we het belangrijk dat het
DNA van Biezenmortel behouden blijft. We willen heel wat meer inwoners, maar groeien liefst wel
organisch en dus allereerst zoveel mogelijk met eigen jongeren. Zo behouden we zo goed mogelijk het
DNA van het dorp. Uiteraard willen we natuurlijk de sterke punten van het huidige dorp, zoals ruimte,
groen, goed ingepast in het landschap en een dorpse setting, zo goed mogelijk behouden bij onze groei
naar een volwaardig dorp.

Wat vinden jullie van de omschreven Stip op de horizon ?
Omschrijft hij in jouw ogen de richting waarin Biezenmortel zich op de langere
termijn zou moeten ontwikkelen ?
Wilt u De blik op de toekomst nog eens goed lezen. Hij is terug te lezen op de
website www.cooperatiebiezenmortel.nl
We zijn heel benieuwd naar jullie opmerkingen en horen het graag als jullie
suggesties hebben ter verbetering.

Herindeling


Uitgebreid contact
College
Raad
Ambtenaren

(Burgemeester/Wethouders)
(Politieke partijen in gemeenteraad)
(Werknemers gemeente Tilburg)



Coöperatie is spreekbuis voor het dorp



Maandelijks overleg met Wijkteam



Opstellen van dorpsagenda

Websites
www.tilburg.nl
www.toegangtilburg.nl
www.t-helpt.nl
www.mijnafvalwijzer.nl

Info na herindeling




Subsidie 2021 en 2022 blijft gelijk aan nu

We gaan in Tilburg hondenbelasting betalen
https://tilburg.lokalelastenmeter.nl



Scheidt het afval goed, dit wordt gecontroleerd.



Vernieuwing fietspad Biezenmortelsestraat is uitgesteld ivm te
weinig budget.

Sociaal
Veiligheidsregio
Contour De Twern



Activiteiten
Voorkoming eenzaamheid

Warme overdracht tussen gemeenten


Overleg met dorpsondersteuner

Oprichting ‘Biezenmortel voor U’ n.a.v. coronacrisis



Hulplijn 06-42379467
11 buurtcontactpersonen

Sociaal
Gemeente Tilburg biedt goede ondersteuning en zorg.

Heeft u of iemand in de buurt het sociaal of financieel
zwaar. Bekijk de website www.toegangtilburg.nl

Financiën

Opbrengsten/uitgaven 2019
Winst en verliesrekening
2017/2018
Inkomsten
Bijdrage Rabobank
Subsidie gemeente Haaren
Subsidie haalbaarheidsonderzoek
Subsidie gemeente Tilburg
Totale inkomsten
€ 7.429,00

€
764,00
€ 2.500,00
€ 12.301,00
€
€ 15.565,00

Uitgaven
Promotie en drukwerk
Website en internetkosten
Bijeenkomsten en vergaderingen
Voorgeschoten opstartkosten
Onderzoekskosten
Relatiegeschenken
Bankkosten
Rente Belastingdienst
Totale uitgaven
€ 10.946,00

€
238,00
€
125,00
€
715,00
€ 2.400,00
€ 12.301,00
€
63,00
€
118,00
€
85,00
€ 16.045,00

Verschil inkomsten/uitgaven

2019

€ -3.517,00 €

-480,00

Balans 1-1-2019
Activa
Saldo
bankrekening

Balans 1-1-2019
Passiva
€ 5.196,00 Eigen vermogen
Voorzieningen
Voorziening
onderzoekskosten

€ -1.117,00

+

31-12-2019
Activa
Saldo
bankrekening

Balans 31-12-2019
Passiva
€ 4.088,00 Eigen vermogen
Voorzieningen
Voorziening
onderzoekskosten

€ 5.000,00

Kortlopende schulden
Overige schulden
€ 1.313,00
Totaal

€ 5.196,00

€ 5.196,00

€ -1.597,00

€ 5.000,00

Kortlopende schulden
Overige schulden
€
Totaal

€ 4.088,00

685,00

€ 4.088,00

Verwachting 2020
Winst en verliesrekening
2017/2018
Inkomsten
Bijdrage Rabobank
Subsidie gemeente Haaren
Subsidie haalbaarheidsonderzoek
Subsidie gemeente Tilburg
Totale inkomsten
€ 7.429,00

€
764,00 € 723,00
€ 2.500,00 € 2.500,00
€ 12.301,00
€
€ 1.500,00
€ 15.565,00 € 4.723,00

Uitgaven
Promotie en drukwerk
Website en internetkosten
Bijeenkomsten en vergaderingen
Voorgeschoten opstartkosten
Onderzoekskosten
Relatiegeschenken
Bankkosten
Rente Belastingdienst
Totale uitgaven
€ 10.946,00

€
238,00
??
€
125,00
??
€
715,00
??
€ 2.400,00
??
€ 12.301,00
??
€
63,00
??
€
118,00
??
€
85,00
??
€ 16.045,00 € 4.000,00

Verschil inkomsten/uitgaven

2019

€ -3.517,00 €

-480,00

2020

positief

Rooster van aftreden


Rick Leijten – Penningmeester sinds oprichting treed af.



Voordracht vanuit bestuur: Jaap van Nunen



Tegenkandidaten vanuit oproep verstuurd: Geen



Hoofdelijke stemming – wanneer aangevraagd via mail.
Jaap van Nunen
-Trotse vader van 2 jonge kinderen, genaamd Jasper (4) en Aukje (1).
-2017 Verhuisd naar Biezenmortel met mijn vrouw Digna
-Dagelijks leven beleidsmedewerker bij de Utrechtse vastgoed Organisatie

Volledige introductie via website.

Kernplan
Wat is er gebeurd en waar staan wij nu?


Juni 2019: start van een jaar wachten?

van Haaren naar Tilburg: Bestuurlijk en ambtelijk


Februari 2020: Besluit Tilburg!

Start haalbaarheidsonderzoek Integrale gebiedsontwikkeling
met budget EUR 75.000,-- (projectleider en ambtelijke
kosten)

Integrale gebiedsontwikkeling m.b.t.
Kernplan:


“Adequate” gemeenschapsvoorziening?



Wenselijkheid en haalbaarheid?



Link naar Meerjaren Integraal Huisvestingsplan Primair
Onderwijs+ (MIHP PO+) van Tilburg



Met initiatiefnemers en ander partijen



Voorstel in meerjarenbegroting 2021



Waarderingssubsidie voor Coöperatie BM EUR 1.500,--

Tilburg, een geheel andere aanpak?!


Haaren: investeringsscenario’s, met oog voor de
exploitatie, van een nieuw gemeenschapshuis /school /
sportfaciliteit



Tilburg:



Leefbaarheid, activiteiten, initiatieven voorop



Beschikbaarheid en geschiktheid gebouwen?



2 Ingangen: A: onderwijskundig B: behoefte uit dorp

Welke stappen in 2020 gezet:


Projectleider gestart in mei: gesprekken met partijen



Gebouwen: school, Vorselaer, gymzaal in beeld gebracht



Vervanging gymzaal binnen 5 jaar; school en Vorselaer
binnen 5-10 jaar noodzakelijk



Activiteiten geïnventariseerd: bestaand + behoefte



Eerste beeld Programma van eisen, m.b.t. i) basisonderwijs, ii) Dorpshuis, iii) Sportfaciliteit (school/dorp!!)

Beoogd tijdspad 2021:


Maart/april: advies t.b.v. bestuurlijke besluitvorming



Juni: bestuurlijke besluitvorming



September: verwerking in voorstel Programmabegroting
2022



Oktober: vaststelling Programmabegroting 2022

Tilburg: een professionele aanpak!


Biezenmortel wordt serieus genomen;



EUR 75.000,-- beschikbaar voor een dorp uit Haaren;



Professionaliteit merkbaar;



Koppeling aan programma’s in Tilburg: a) (MIHP PO+) b)
wijkcentra, c) sociaal / fysiek / maatschappelijke
koppelingen;



Een volwaardig dorp naast Berkel-Enschot en Udenhout

Woningbouw
Tijdlijn 2020


ALV november ‘19 -> 2 mogelijke bouwlocaties voor de korte termijn (2-5 jaar) door
wethouder Harrie van Hal van gemeente Haaren. Update m.b.t. de status hier van.



Maart 2020 -> info avond CPO bouwen (uitgesteld i.v.m. corona)



Mei ‘20 -> oprichting groep van 15 CPO bouwers na info avond



8 juni ‘20 -> inspreektijd voor gemeenteraad Tilburg die de Woonagenda 2020-2025
bespraken, daarin de urgentie benoemd en onze wensen m.b.t. woningbouw wat leidde tot
bekendheid bij de politieke partijen en begrip voor onze situatie.



17 september ‘20 -> gesprek met weth. Dols, gemeente Tilburg, voorstelling aan CPO groep
en BIEB die hen kan begeleiden





15 oktober ‘20 -> Gesprek met hoogste ambtenaren woningbouw

Gesprekken met de ruimtelijke strategen en stedenbouwkundigen over de mogelijkheden
op middellange en lange termijn. Proactieve houding van Tilburg valt op, maar dit heeft wel
zijn tijd nodig. Coop Bzm is verrast door de aandacht die Bzm krijgt vanuit College,
politieke partijen en het ambtelijke apparaat. Onze wensen worden heel serieus genomen.

Planvorming
In relatie tot woningbouw
Actuele planvorming waar we zo goed mogelijk op inspelen :


Woningbouwopgave Tilburg door het Ministerie verhoogd van 950 naar 1.400
woningen per jaar (veel binnenstedelijke inpassing, maar zeker ook voor meer
dorps wonen)



Inpassing in het ‘Verstedelijkingsakkoord Tilburg – Breda’ (woningbouw,
infrastructuur en duurzame energie) en de lokale uitwerking daarvan.



Wijkprofielen gemeente Tilburg brengt woningbehoefte in beeld (voorrang voor
Bzm n.a.v. inspraakreactie bij de bespreking Woonagenda ‘20-’25)



Stedelijke ontwikkelstrategie gemeente Tilburg Q1 2021 tbv :


Verordening Ruimte, Provincie Brabant, 2021



Omgevingsvisie gemeente Tilburg, 2022

Woningbouw
Concreet
Voor de korte termijn (2-5 jaar) zijn er momenteel twee projecten in
beeld :
 Van Hulten, is in proces, maar hier kunnen we niks over zeggen, dit is zo
aan ons gevraagd door de eigenaar en dat respecteren we.
 Van de Pas, principeverzoek is ingediend, hoe het er uit komt te zien is nog
niet heel concreet, wil zeker ook huurwoningen inpassen voor senioren wat
in ons dorp voor doorstroming zou kunnen gaan zorgen en er plek komt
voor jongeren.
Voor de middellange termijn en langere termijn (5 – 20 jaar) wordt er al
volop nagedacht.
Er is een zeer proactieve houding van Tilburg naar Biezenmortel, maar het
heeft allemaal zijn tijd nodig.

Vooruitblik/Wrap-up

Dinsdag 15 december – deel 2:
- Beantwoorden vragen (dien in via chat – mail – facebook)
- Opname van ALV en documenten gedeeld via mail en website
- Wanneer je in gesprek wil, haak aan of stuur een mailtje


