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.Notulen  vergadering Dorpsraad Beek en Donk Maandag 20 maart  2017.  

Aanwezig: Henrie, Frans , Arjan, Willem, Ans, Wies, Harry, Joep, Michiel, Paul ( later)  
Afwezig zonder kennisgeving: Pieter 
  
1.   Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
 
Wies opent de vergadering. Joep wil wat toevoegen bij mededelingen. 
Paul komt iets later. 
 
2.   Mededelingen 
 
-Mail van Pieter over de facebookpagina. Hij gaat hier mee stoppen. Frans zal beheerder 
gaan worden, hij heeft momenteel zelf geen facebook en wil even vooruit geholpen worden 
hoe dit werkt. Ondersteuning gaat Arjan hem geven.  
-Sugggesties voor openbare vergadering zijn vanuit leden niet gekomen, commissie is hier 
wel mee verder gegaan. Bij punt 5 in de vergadering meer hierover. 
-Wies heeft geen reactie mogen ontvangen naar aanleiding van diverse mails die hij gestuurd 
heeft. Onder andere de 0-doden verkeersactie. Door leden worden deze mails ook meer als 
informatief gezien en voor kennisgeving aangenomen. 
-DB is naar een aantal  besprekingen geweest.  
Huisvesting van vergunningshouders ( Wies en Ans ) uitleg over geweest. De verwachting bij 
de gemeente is dat men aan de eisen vanuit landelijke overheid kan voldoen. 
-uitleg N279 geweest ( Harry en Wies). Het bezwaar dat ingediend is door een groepje 
burgers zal naar gekeken worden. Nieuw voorstel moet naar de MER, daarna volgt beslissing. 
-Willem heeft vandaag zijn laatste vergadering. Aan het afscheid van Willem zal formeel 
aandacht besteed worden tijdens het etentje op 31 maart. 
-Frans en Wies gaan in de jaarvergadering van de gehandicaptenvereniging uitleg geven over 
de Dorpsraad.  
-Joep: “foto” van Laarbeek voor Elkaar gaf vorig keer een beeld wat niet helemaal te 
verklaren was. Bij navraag/uitzoeken blijken inderdaad de aanvragen van particulieren heel 
hoog zijn (90%). Een aanvraag loopt echter wel vaak via bijv. ORO waardoor het lijkt of het 
voor de instelling is maar er zit een individu achter.  
 
 
3.   Bespreking persbericht vacature voorzitter (zie bijlage) 
 
Harry geeft toelichting en vraagt of er nog aanvullingen zijn  
Aanvullingen vanuit de leden:  
Waar  kunnen mensen terecht voor nadere informatie/ Het zijn 230 vrijwilligers/Beschikken 
over minimaal MBO- kennis en werkniveau/ Goede relatie met de gemeente kunnen 
onderhouden/ De zin mag weg ‘Wij hopen op een aantal goede kandidaten’/  Vooraf  
informatie op te vragen bij DB met 2 telefoonnummers.  
Doel is dat in de vergadering van 3 juli we een nieuwe voorzitter kunnen presenteren.  
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Procedure is dat DB voor 20 april een selectie van de kandidaten maakt. Gesprekken met 
kandidaten worden door Ans en Harry gedaan en een lid van de DR. In de vergadering van 20 
apil worden de kandidaten voorgelegd. Beslissing door de leden. Meer dan de helft moet 
akkoord zijn met de kandidaat. Mocht een van de mensen van het DB zich kandidaat willen 
stellen dan zal Willem  het gesprek mee gaan voeren. 
Persbericht volgt in Mooilaarbeek krant en in het ED. Het is raadzaam om ook actief op zoek 
te gaan naar mensen in je eigen netwerk. 
 
4.   Ingekomen/uitgaande post 
Ingekomen/uitgaande post januari/februari 2017 

IN: 

17.02.21 Uitnodiging 7 maart vrijwilligers verzekering Gemeente Laarbeek 

17.03.05 Aanvraag de Boemerang straatvoetbal toernooi 5 mei 2017 

17.03.08 Presentatie “Huisvesting Vergunninghouders” 

17.03.08 Info over proef “afvalverwerking” Voorbeemd  

17.03.08 Uitnodiging 23 maart Info-avond Duurzaamheid 

17.03.10 Uitnodiging voor Voorzitter door Gemeente Laarbeek (Toekomstvisie)  

17.03.10 Informatie “Bouwgolf” in de Beekse Akkers op zondag 26 maart  

17.03.13 Reactie Gemeente Laarbeek op brief “Sparta’25” 

17.03.14 Reactie Gemeente Laarbeek op brief “De Raagten” 

17.03.14 Reactie Gemeente Laarbeek op brief “’t Otterke” 

17.03.14 Nieuwsbrief Mantelzorg maart 

17.03.20 Offerte Grafic Image kaarten 61.42. 

17.03.21 Spreektijd jaarvergadering De Regt (geen vergadering, wel info)  

17.03.21 Straatvoetbal toernooi begroting (financiële bijdrage) 

UIT: geen uitgaande post 

 

 
5.   Mededelingen uit commissies  
 
- Verkeer  
Op de brief die verstuurd is naar de gemeente is reactie op gekomen. Gemeente wil nu 
dat de jeugdgemeenteraad mee gaat denken in oplossingen. Dit is kort door de bocht 
vinden de dorpsraadleden.  
De ouders moeten er zelf ook aan meewerken en de scholen moeten zelf ook actief 
meedenken aan oplossingen ( bv kinderen uit groep 8 vragen om te brigadieren)  
De verkeerscommissie zal zich hier nog eens over buigen.  
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Bij sparta moeten ze in gesprek gaan met de leden en de ouders. Verantwoordelijkheid ligt 
meer daar dan bij De Dorpsraad.  

 - Infoschermen. 
Er is overleg geweest tussen Joep, Arjan en Frans.Voorstel is om op een tweetal plaatsen in Beek en 
Donk, zonder dat het te veel geld kost, op schermen een  ‘pakkende tekst’ te zetten. Dit om er achter 
te komen of mensen hier echt naar kijken. Het moet dan wel om ‘doorlopende’ schermen gaan. Die 
zijn er niet in het ontmoetingscentrum en bij de gemeente. Afhankelijk van de respons hierop bekijken 
of we in gaan zetten op de schermen. Bij navraag bij de Dorpsraad Lieshout blijkt dat het effect van de 
schermen nooit  gemeten/gecontroleerd is.  
Bij Laarbeek voor Elkaar wordt geregistreerd hoe mensen bekend zijn geworden hiermee. 
Daar worden de info-borden nooit genoemd.  

-  Openbare vergadering 
Aanwezigen krijgen een format uitgereikt en Harry licht dit toe. Het idee is om te werken volgens het 
model van het Lager Huis; om op die manier te debateren. Het voorstel wordt goedgekeurd. De 
stellingen zijn gebaseerd op de 2 onderwerpen die het meeste leven in de buurten ( tijdens recente 
ronde langs buurtverenigingen kwamen deze 2 punten steeds naar voren). De 2 onderwerpen zijn de 
hondenpoep overlast en verkeershinder/verkeersonveiligheid. Op dinsdagavond 23 mei zal dit 
plaatsvinden in de RABO zaal. Henrie zal de discussie leiden. Hetgeen hier uit gaat komen, de evt 
conclusies,  zullen verder gemonitord gaan worden door de Dorpsraad. Het idee wordt geopperd om 
zeker de buurtverenigingen actief uit te nodigen.  
De (beleids)medewerkers van de gemeente zullen snel uitgenodigd moeten worden zodat die zeker op 
die avond beschikbaar zijn. Volgende vergadering wordt er op teruggekomen. 
 
6.   Financieel verslag en kascontrolecommissie  

Kascontrole commissie door Joep en Michiel. Er zijn naar aanleiding van opmerkingen aanpassingen 
gedaan en hierna akkoord. Decharge aan de penningmeester. Ans licht het financieel jaarverslag nog 
even wat toe. Er wordt opgemerkt dan de prijzen van de verkeersmaatjes verschillend zijn. Dit klopt, ze 
worden bij verschillende bedrijven gekocht . Voorstel is om dit vast bij een Laarbeekse ondernemer 
/aanbieder aan te schaffen.  Op de stater zit een bedrijf voor buitenspeelgoed. Ans zal dit meenemen.  
Verder de constatering dat de Leefbaarheid-aanvragen wat beter zijn gaan lopen.  
Complimenten aan Willem voor de inzet en het goed informeren en overdragen aan Ans. 
 

7.   Dorpsondersteuner 
 

-Tijdens overleg over het afvalproject in de Voorbeemd heeft Henrie de Dorspraad 
vertegenwoordigd. Verschil tussen Voorbeemd en andere wijken kunnen ze niet aantonen, 
cijfers zijn er onvoldoende; dat is een gemiste kans. De algemene visie van de wijk is positief. 
Aanvankelijk was er veel kritiek op de verzamelplekken, dat is nu niet meer. Het project 
willen ze uitrollen over alle wijken en de promotie hiervan uitrollen willen ze mogelijk via De 
Dorpsraad laten lopen. In juni/juli is er weer een nieuwe vergadering.  
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-Henrie nodigt de leden uit om volgend jaar mee te doen/ mee te lopen met hem met NL 
doet. Mooi om te zien en te ervaren wat er allemaal gedaan wordt in de gemeenschap. 
-Paar situaties waar hij actief mee bezig is in de buurt de Voorbeemd en de Leliestraat. In 
de Leliestraat zal werkgroep van start gaan om verpaupering in de buurt tegen te gaan. 
-Veel verzoeken voor aanvragen WMO momenteel. Toegang tot schuldhulpverlening 
loopt ook via het team Zorg en Welzijn. 
-Rianne Schwillens wordt coordinator van alle teams zorg en welzijn in Laarbeek. 
-Henrie hoort het graag als de leden iemand kent die zich in zou willen zetten als 
voorzitter voor de Heemkunde Kring. De huidige voorzitter, Harry Brugmans, stopt er mee. 
 
8.   Leefbaarheidsinitiatieven 
 
-Social sofa (aanvraag De Liesvelden) is toegezegd als die tot uitvoering komt. 
-Aanvraag voor NL doet ( breien/haken) is gehonoreerd. 
-Aanvraag van het taalcafe is gehonoreerd. 
-Aanvraag Zorg om het Dorp (Ria Lindeman) is gehonoreerd omdat het de totale 
gemeenschap ten goed komt. Verzoek gaat wel richting Ria om de Dorpsraad Beek en 
Donk te vermelden.  
-AED aanvragen( Liesvelden en buurt in die omgeving)  
De feiten zijn in kaart gebracht en hierna is een gesprek geweest met betrokkenen en 
Willem (namens de Dorpsraad) en Joep (namens AED). Het volgende is nu 
overeengekomen; AED wordt niet gehangen bij de zorgboerderij Liesvelden maar aan de 
Vonderweg Oost. De reeds ontvangen bijdrage vanuit de Gemeente Laarbeek zal door de 
Liesvelden overgemaakt worden naar de Stichting AED Alert Laarbeek.  Deze zal de 
bijdrage gebruiken om tot aanschaf van een AED en kast over te kunnen gaan, welke 
centraal in het buitengebied zal worden geplaatst. 
  
9.   Wat verder ter tafel komt  
 
Henrie;  
Hij wil graag sparren met een paar mensen van de Dorpsraad om te kijken of het format 
van het dorpsondersteuningsteam, zoals dat actief is in  Mariahout, iets is voor Beek en 
Donk. 
Willem; 
Officieel stopt hij 31 maart. Hij heeft met veel plezier de afgelopen 6 jaar zich ingezet voor 
De Dorpsraad. Voor zijn gevoel kan hij met een gerust hart vertrekken nu hij ziet dat we 
weer op volle sterkte zijn. Hij bedankt een ieder voor de fijne samenwerking. 
Ans bedankt Willem voor de ondersteuning voor het maken van het financiele verslag. 
 
10. Sluiting 
 
Wies sluit om 21.56 uur de vergadering. 
   
Notulist Corien van de Plas 
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