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Notulen Dorpsraad Beek en Donk  van maandag 20 november 2017.  

 

Aanwezig: Ans, Wies, Joep, Frans, Henri, Paul, Harry, Henk Peters (nieuw) , Tim, Arjan. 
Afwezig met kennisname: Michiel. 

 

1.Opening en definitieve vaststelling van de agenda. 

Ans opent de vergadering. Henri wil graag aansluitend aan punt 3 aan bod komen. Ans heet 
Henk Peters bijzonder welkom, wil evt. toetreden tot De Dorpsraad. Er volgt een kort 
voorstelrondje.  

1a. Toelichting op wensen in de “Wensboom” door dhr. J. Gruijters 

Ans heet Jos ( van de Werkgroep) van harte welkom. Jos deelt A4 uit met hierop de reacties 
die de Werkgroep kreeg naar aanleiding van de wensboom. Jos plaatst wel een aantekening 
dat het geen verkiezing van het meest gewenste idee is; individuen hebben gewoon iets in de 
boom kunnen hangen. Het kan wel ideeen geven voor De Dorpsraad om mee aan de slag te 
gaan. Verzoek van de voorzitter om er allemaal naar te kijken. Wordt de volgende keer op de 
agenda geplaatst. Jos stuurt het stuk ook nog digitaal naar De Dorpsraad.  

2.Mededelingen 

- Er is vrijdag 17 november contact geweest tussen wethouder Van Zeeland, Jan Sprengers en 
afvaardiging van De Dorpsraad (Joep, Harry en Paul) n.a.v afvalproblematiek. Het voorstel hoe 
het gaat worden kon nog niet verteld worden. Voorstel moet nog doorgerekend worden en 
binnen de Raad besproken worden. Pas dan wordt het openbaar. De proef in de Voorbeemd kan 
als geslaagd beschouwd worden. De belofte dat het goedkoper zou worden is aan de orde 
gekomen. Dit ligt complex; ook de vaste kosten ( zoals milieustraat en ambtenaren) moeten 
meegenomen worden. De grijze container wordt duurder, maar motiveert mensen mogelijk om 
goed te scheiden, ze hoeven die dan minder frequent de container aan straat te zetten.We 
wachten het voorstel met onderbouwing af en komen er dan op terug.  

- coördinatie samenwerken participatie clubs. Er is een verzoek gekomen van Greet Buter of De 
Dorpsraad mogelijk een rol kan spelen om de diverse organisaties die zich bezig houden met 
partipatie meer samen te laten werken. Daarnaast ligt er langer een stuk om zorg en welzijn 
dichter bij de burger te brengen. Het idee is om deze 2 dingen samen op te pakken. Harry, Joep 
en Henri gaan hiermee aan de slag. Dit kan mogelijk opgepakt worden voor Beek en Donk. 

- contact met pers 
Er ligt nog het voorstel vanuit de Mooilaarbeekkrant voor de gezamenlijke dorpsraden, dit moet 
opgepakt gaan worden. Verder verzoek aan de dorpsraadleden om bij het DB te melden als je contact 
hebt met de pers. Dit om te voorkomen dat het DB voor verrassingen komen te staan.   
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- 8 december vrijwilligerscompliment. 3 personen zijn uitgenodigd voor deze avond. Er gaan er 
meerdere naar toe. 
 
- 20 jaar Laarbeek evaluatie :Is vorige keer al in de vergadering besproken. 

-Voorstel vergaderschema 2018 (bijlage). Is akkoord voor een ieder. De vergadering in mei is op 
14 mei. Ans is persoonlijk afwezig op 18 juni, maar zal worden waargenomen door iemand van 
het DB. Actielijst wordt weer toegevoegd en Harry stuurt definitief vergaderoverzicht door. 

-Arjan stopt per direct met De Dorpsraad en de WMO raad. Combinatie prive en deze 
werkzaamheden is lastig. Ans dankt Arjan voor zijn inspanningen. 

 

3. Dorpsondersteuner 

-Tim is bezig met een project plan in verband met veiligheid en verpaupering van de visvijver. Op 28 
mei 2018 worden plannen gepresenteerd. 
-Henri is in gesprek met het gilde om meer jeugd te enthousiasmeren hiervoor. Verder is het idee om 
het gildeterrein ( ’t Wipke)  toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. 
-Naast de gewone werkzaamheden van Henri komen daar ook de extra werkzaamheden bij voor de 
vluchtelingen. Er zijn in totaal 12 nieuwe gezinnen. Er moet bv een POP ( Persoonlijk OntwikkelPlan) 
gemaakt worden.  
-Er is aandacht voor de Leliestraat (veel moelanders) en de Margrietstraat.  
-Er komt een verkeersactie in de Voorbeemd. 
-Er zijn nog steeds mokken van De Dorpsraad. Over nadenken wat we ermee doen.  
Joep geeft aan dat al eerder de zorgen uitgesproken zijn over werkdruk van Henri. De grote 
hoeveelheid  individuele casussen vragen veel tijd waardoor er minder tijd is voor zijn taak als 
dorpsondersteuner. Ans gaat hierover het gesprek aan met Peter Kuijs (Vierbinden).  

 

4. Inkomende en uitgaande post 

IN:  

17.10.18 Aanmelding Laarbeek voor elkaar 

17.10.26 Update project “Hoe sterk is mijn netwerk ?” 

17.10.27 Nieuwsbrief N279 

17.11.02 Gezien bon op TV “E. van Lierop” 

17.11.02 Antwoord Wethouder van Zeeland op vragen dorpsraad 

17.11.03 Aanmelding deelname aan overleg gemeente en dorpsraad verkeersveiligheid 

17.11.07 Nieuwsbrief N279 voorlichtingsbijeenkomsten (Laarbeek 13 november) 

17.11.08 Appeltjes van Oranje 9 en 10 maart 2018 
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17.11.08 Uitnodiging inloopbijeenkomst N279 op 13 november 

17.11.08 Voorbeeld brief aan scholen door Wies 

17.11.14 Afspraak wethouder van Zeeland 17 november. 

17.11.15 NL Doet 9 en10 maart 2018 

17.11.16 Aanmelden werkgroep N279  voor 17 november. Eerste bijeenkomst 21 november. 

17.11.17 Lunchbijeenkomst “Hoe sterk is uw netwerk” 30 november 12.00 en 14.00 Mariahout 

17.11.20 Rabobank Nummer naam vergelijking 

17.11.20 Voorstel Pieter Verschuren aanpassing rotonde N279/N615. 

 

 UIT: 
 
17.10.23 Vragen aan wethouder van Zeeland 
17.11.02 Herinnering aan vragen wethouder van Zeeland 
17.11.14 Verzoek afspraken Wethouders Briels en Van Zeeland 
 
 
 

5. Mededelingen uit commissies  

-  Verkeer ( Wies)  

Eind september zijn scholen/directie per brief benaderd. Hier is helaas geen reactie op 
gekomen. Hierop recent een mail gestuurd naar hen. Er is vanuit Muldershof nu wel reactie 
gekomen. Er zijn 200 30-km stickers besteld. Mogen op lantaarnpalen (krijgen achterplaatje 
waardoor bevestiging met tiewraps mogelijk is)   

Met VVN is afgelopen vrijdag contact geweest. Snelheidsmeting, stickeractie en 
knelpunteninventarisatie zijn de acties die uitgezet gaan worden. Actie van juist de scholen en buurten 
zelf moet aanwezig zijn. Dorpsraad is alleen ondersteunend. 
-27 november zijn buurtverenigingen/Sparte en belangstellenden uitgenodigd in de Vierbinden.  
-Gemeente is voornemens om ter hoogte van de oversteek van parkeerplaats naar ingang van het 
Sparta terrein een zebrapad te maken met 2 borden.  
-Aanpassing rotonde kruising N279 met N 615/N 272. Iedereen heeft de mail van Pieter Verschuren 
over aanpassing rotonde kruising gekregen en kan zich hier in vinden. Brief moet ook getekend 
worden door Ans, hier gaat ze achterheen. En tijdens bijeenkomst navragen wat de argumenten zijn 
van de provincie om niet te kiezen voor een rotonde Het stuk zal morgen tijdens bijeenkomst in Veghel 
aan de orde komen.   
 
 -  Infoschermen ( Frans)  
Er zijn 6 reacties binnengekomen n.a.v VVV-bon actie. Dit is erg weinig, zeker omdat eigenaar van 
cafetaria de mensen nog specifiek alert gemaakt heeft hierop. Advies van de commissie (Frans en 
Joep) is dat het weinig zinvol is om door te gaan met infoschermen. Hiermee zijn de leden het eens. 
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Ans dankt de commissie voor de werkzaamheden. Winnaar van de VVV bon wordt tijdens de 
vergadering bekend gemaakt. Frans zal zorgen dat ze de bon krijgt. 

 

-  WMO ( Harry) 
Geen mededelingen 
 
-  Leefbaarheidsinitiatieven (Paul) 
Nieuwe aanvraag is binnen inzake stimuleren jeugdcarnaval (12-). Hier moet nog naar gekeken worden 
door de commissie.  

 
6. Ideeën voor komende jaar ? 

Paul stelt voor om als thema voor het lagerhuisdebat ‘privacy’ op de agenda te zetten. Hoever mag de 
overheid gaan met ingrijpen in onze privacy?   
Idee  van Henri om bv met ‘de mens’ Frank van der Meijden het gesprek aan te gaan, volgens het idee 
van Ten Blakke  
Een werkgroep ( Paul, Harry en Henk) gaan er mee aan de slag en zullen er de volgende keer 
op terug komen. In ieder geval zal tijdens het nieuwe lagerhuisdebat teruggekomen moeten 
worden op het debat van dit jaar zodat burgers ook weten wat ermee gedaan is.  

Ans stelt voor om vanuit De Dorpsraad Arjan Buikema (dagbesteding voor kwetsbare 
mensen) en Anneke Merks ( geeft kwetsbare burgers individuele begeleiding) aan te dragen 
voor de “appeltjes van Oranje” van het Oranjefonds. Die zijn namelijk nu specifiek op zoek 
naar jonge en sociale ondernemers. Alle leden gaan ermee akkoord, Ans zorgt voor de 
aanmelding.  

6.  Notulering vergaderingen 
 
Er is nog geen nieuwe notulist gevonden. Totdat er een nieuwe is  is het voorstel om bij 
toerbeurt de notulen te maken. 
 
7.  Wat verder ter tafel komt  
 
-Henk Peters geeft aan dat hij voorlopig gaat aansluiten bij de vergaderingen. 
-Wies: Boemerang gaat per 1 januari stoppen omdat ze geen vervanging hebben. In het 
verleden heeft De Dorpsraad hier veel energie in gestoken. Harry gaat contat opnemen 
met Annejet Donkers om te kijken of wij als Dorpsraad nog iets kunnen beteken hiervoor.  
-Joep stelt dat ook buitengebied onder de doelstelling valt. Hier kan men mogelijk nog wat 
inzet van De Dorpsraad bij gebruiken. Er wordt onder andere genoemd dat er geen 
glasvezel en kabel is op industriegebied Bemmer 1 en 2.  
Voorstel van Ans is om het gesprek aan te gaan met Parkmanagement en een aantal 
dingen te agenderen. Bv ook het ondernemingsfonds.  
Ans en Joep gaan het gesprek aan. 
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Joep: Het is onduidelijk waar de waterkarren staan. Ties van Oorsouw ( centrummanager) 
verwees naar de gemeente. De centrummanager is overigens ondertussen gestopt. Wordt 
meegenomen in een gesprek met de gemeente.  
Joep: Indien De dorpraad Lieshout gaat stoppen dan ontstaat er mogelijk een probleem 
doordat sommige activiteiten Laarbeekbreed zijn opgepakt. Zoals bv de gezamenlijke 
collectie die onder andere voor het financiele deel  via Dorpsraad Lieshout loopt. Ook dit 
wordt meegenomen in het gesprek met de gemeente.  
Harry: Is er iemand die Arjan wil opvolgen in de WMO-raad. Tijdsbelasting is 1 keer per 
maand een vergadering en daarnaast voorbereiding voor die vergadering. Joep wil een 
keer mee gaan kijken.  
 
 
9.  Sluiting 
 
 Ans sluit om 22.30 de vergadering. Ze dankt Arjan en Corien voor hun inzet. 
         

Corien van de Plas 

Notulist 
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