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Notulen vergadering de Dorpsraad Beek en Donk maandag 18 september 2017.  

Aanwezig: Harry, Frans, Joep, Michiel, Tim, Paul, Ans 

Afwezig (m.k): Wies, Arjan, Henrie en Corien 

  
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
 
Ans opent de vergadering. De agenda wordt onveranderd vastgesteld. 
 
2.  Mededelingen 
Er is nog geen verslag van het overleg van gemeente Laarbeek met de dorpsraden. Paul doet 
kort verslag van wat besproken is.  

• Bij bus lijn 25 blijven op verzoek van dorpsraad Beek en Donk de stopplaatsen Piet van 
Thielplein en Oranjelaan gehandhaafd.   

• Buurtbus agenderen voor volgende bijeenkomst 

• Dorpsraad Lieshout denkt na om te stoppen, nadere berichten volgen. Deelname aan 
WMO en Collectieve Collecte zullen nog de aandacht hebben. (Hulp van Dorpsraad Beek 
en Donk kan worden gegeven wanneer nodig). 

• Regelmatig publiceren in de MLK is besproken en zal t.z.t. door Nikki Barten van de MLK 
worden opgepakt in een overleg met gemeente Laarbeek (burgemeester), dorpsraden en 
MLK. 

• Er komt een overleg met als onderwerp “Wooniezie” waarschijnlijk begin november 
2017. 

• Entente lokale, nadat Laarbeek is uitgeroepen tot groenste gemeente van Europa wordt 
hieraan lokaal een vervolg aan gegeven. Men kan een beroep doen op financiële steun 
bij groenverbeteringen in de wijk. Bijvoorbeeld aanpassen van voortuinen. Meer 
informatie volgt in de MLK. 

• Laadpalen: er zijn door provincie beperkingen gesteld. De laatpaal dient iedere dag te 
worden gebruikt, zo niet boete. 

• De jeugdgemeenteraad heeft (na overleg met BOA. VVN en dorpsraad) een voorstel 
ingeleverd bij de wethouder voor aanpassing veiliger oversteken bij scholen. We worden 
geïnformeerd over de besluiten.  

  
 
 
3.  Inkomende en uitgaande post september/oktober 2017 

IN:  

17.09.22 Agendapunten overleg Gemeente 3 oktober 

17.09.25 Antwoord op dienstregeling Hermes lijn 25 

17.09.25 Navraag foto’s Eijkenlust 

17.09.27 Aanvraag financiële bijdrage Dierenpark de Regt 
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17.09.27 Definitieve agenda overleg 3 oktober 

17.09.30 Complimenten bericht MLK 

17.10.05 Nieuwsflits ZOD ( zal worden rondgestuurd) 

17.10.08 Werken VVV bonnen ? 

17.10.16 Aanspraak op VVV bon 

17.10.16 Bedankmail van Gemeente i.v.m.. viering20 jaar Laarbeek 

 UIT: 

17.09.20 Voorstel agendapunten Beek en Donk overleg van 3 oktober Gemeente 

 

4.   Mededelingen uit commissies  

 

-Verkeer  
Michiel: door Wies zijn 4 basisscholen en het Commanderij Collge  aangeschreven voor 
een verkeersactie. Er is geen enkele reactie terug ontvangen. De 30 km stickers worden 
wel besteld. De scholen dienen op korte termijn zelf te reageren. We gaan ze niet na 
lopen, daarna eventueel beschikbaar stellen aan buurtverenigingen om te laten plakken 
op kliko’s. De vraag is gesteld waarom dorpsraad Beek en Donk niet is uitgenodigd voor 
een info bijeenkomst over de N615. Harry zal navragen.  
Joep: Heeft een voorstel op papier gemaakt voor fietspad bij de rotonde Oranjelaan naar 
industrieterrein. Het document wordt aam Michiel overhandigd om mee te nemen naar 
verkeerscommissie. 
-Infoschermen 
Joep: bij het VVV kantoor is een demo pagina geplaatst op het daar aanwezige 
infoscherm. Wanneer er wordt gereageerd maakt men kans op een VVV bon van € 10.00. 
Rot nu toe 4 reacties binnen. Proefperiode is nog langer. Voorzichtig kan wel 
geconcludeerd worden dat het geen succes zal worden.  
- Wmo 
Harry; Visiedocument 2030 zal aan de leden ter informatie worden gezonden. 
 
 
5.   Ideeën voor projecten komend jaar 
Het Lagerhuis debat kan komend jaar wee georganiseerd worden, onderwerpen nog te 
bespreken (privacy, handhaving. BOA) in een apart deel van de vergadering met verkorte 
agenda januari/februari 2018. 
Verdere ideeën over te organiseren activiteiten zijn welkom.  
 
 
6.  Nieuwe leden dorpsraad (notulist)    
-Nadenken over mogelijke kandidaten voor notuleren van de vergadering en ook zijn 
andere leden van harte welkom.  
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De vacature zal ook aangemeld worden bij Vierbinden en Laarbeek voor elkaar. Ook zal 
een vacature advertentie worden geplaatst in de MLK. 
 
7.   Dorpsondersteuner 
 De dorpsondersteuner is met herfstvakantie. Agendapunt vervalt. 
 
8.   Leefbaarheidsinitiatieven 
Goed bericht in de MLK over AED uitbreiding in het buitengebied.  
Aanvraag het Regter Eind voor projectiemateriaal zal worden toegekend voor een 
voorlopig bedrag van € 400.00. Kan eventueel nog wat hoger gaan uitvallen. 
Waterkar Piet van Thielplein: Deze woedt niet meer gebruikt. Bij Joop Spekman zal door 
Joep worden geïnformeerd over de voortgang. 
Hoe staat het met het onderhoud van “de Ratel” wijk de Voorbeemd. Harry zal bij lid van 
de buurtvereniging informeren. 
Het project duurzaamheid in de Wieken door Buurtkracht in wijk de Wieken komt maar 
moeilijk van de grond. We blijven volgen en kijken waar we kunnen steunen. 
Paul: project energie zal op een volgende bijeenkomst nader worden toegelicht. 
Harry: Voorstel is om in 2018 weer maandelijks op de maandag te vergaderen, er zal een 
voorstel worden gemaakt. 
  
9.  Wat verder ter tafel komt  
Paul en Ans zijn geweest bij opening van Jobfactory in Helmond, Naar aanleiding hiervan 
is het zinvol te kijken naar dagbestedingingsmogelijkheden in Beek en Donk. Initiatief 
dorpsraad.  
 
 
10.  Sluiting 
  
Ans sluit om 21.50 de vergadering.  

     

Notulist Harry 
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