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Notulen vergadering Dorpsraad Beek en Donk op maandag 22 mei 2017. 

 
Aanwezig:    Wies, Harry, Ans, Henrie, Joep, Paul, Frans, Michiel 
Afwezig met kennisgeving:  Arjan, Corien 
Gasten:    Irmy van Paassen en  Gert Wagenvoort (Buurkracht) 
  
1.   Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
 
Wies opent de vergadering. 
 
2.   Presentatie Buurkracht door Irmy van Paassen 
 
Irmy geeft aan dat buurkracht een niet commerciële instantie is die buurten en kleine 
dorpsgemeenschappen kan helpen om duurzame energie te verwerven. Bij minimaal 50 
woningen kan een project gestart worden. Ook hulp bij andere buurtzaken zoals het 
beschikbaarstellen van materialen aan elkaar wordt middels een app ondersteund. Via de 
buurtverenigingen kontakt zoeken met de inwoners van Beek en Donk. De mailadressen 
van de de BV’s zullen aan Buurtkracht worden gemaild. Diverse folders en flyers worden 
uitgedeeld.   
 
3.   Mededelingen 
Vanuit Vierbinden het verzoek gekregen een 22 jarige stage te laten lopen binnen het 
bestuur van de dorpsraad. Hiermee wordt ingestemd. Harry zal de uitnodiging voor de 
komende vergadering aan hem mailen. 
Van de voorzitter van het dorpsplatform is een concept open brief aan de gemeente 
Laarbeek ontvangen, hierin worden een aantal onderwerpen m.b.t. tot de wegenstructuur 
N279 en N615 behandeld. Dit concept wordt aan de leden gestuurd met het verzoek hierop 
voor het weekende te reageren. Wanneer die niet wordt gedaan is men het eens met de 
inhoud van de brief.     
  
 
4.   Ingekomen/uitgaande post 

IN: 

17.04.12 Samenvatting bijeenkomst “huisvesting” Gemeente Laarbeek 

17.04.13 Orderbevestiging IGP post 

17.04.13 Nieuwsflits Zorg om het Dorp 

17.04.14 Aanvraag “Samen” de Regt  

17.04.17 Factuur Howeko t.b.v. project “Samen” 

17.04.18 Drukproef Igo post 

17.04.19 Bevestiging Mooi Laarbeekkrant Lagerhuisdebat 

17.04.22 Afzegging kennismakingsgesprek 

17.04.23 Nieuwsflits N279 
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17.04.25 Ideeën duurzaamheid Gemeente Laarbeek 

17.04.25 Aanmelding Lagerhuisdebat 

17.04.26 MooiLaarbeekkrant Herhaalde Oproep nieuwe voorzitter 

17.04.30 Navraag over Collectieve Collecte 

17.04.30 Uitnodiging jeugdgemeenteraad 10 mei over verkeersproblematiek 

17.05.02 Aanmelding Lagerhuisdebat 

17.05.02 Uitnodiging Rabobank “Clubkas” campagne 

17.05.03 Evenementenkalender bevestiging 

17.05.03 Nieuwsflits Zorg om het Dorp 

17.05.03 Zending IGO post 

17.05.04 Herinnering aanvraag project “samen” 

17.05.04 Uitnodiging projectgroep 20 jaar Laarbeek op 29 mei 

17.05.04 Aanvraag bloemenbaskets Heesweg 

17.05.07 Inspreekdocument N279/N615 

17.05.08 Factuur Igo post 

17.05.08 Communicatievoorstel Dorpsraden door MooiLaarbeekkrant 

17.05.09 Aanmelding Lagerhuisdebat 

17.05.09 Aanvraag Braintrainer de Liesvelden 

17.05.10 Aanmelding Lagerhuisdebat 

17.05.11 Sollicitatie voor functie voorzitter Dorpsraad 

17.05.11 Uitnodiging UIT markt vergadering via Vierbinden 

17.05.12 Aanvraag Watergeefkarren Centrum Beek en Donk 

17.05.12 Aanvraag Picknicktafels Buurtvereniging De Muzenkanten 

17.05.18 Nieuwsflits N279 

17.05.22 Projectgroep 29 mei herinnering 

 

UIT: 

17.04.19 MooiLaarbeekkrant Lagerhuisdebat 

17.04.26 MooiLaarbeekkrant Herhaalde Oproep 

17.05.01 Uitnodiging Buurtverenigingen Lagerhuisdebat 

17.05.02 MooiLaarbeekkrant Evenementen kalender Lagerhuisdebat 

17.05.03 Uitnodiging Politiek voor Lagerhuisdebat 

17.05.18 Aanmelding projectgroep 20 jaar op 29 mei  

17.05…   Bevestiging Aanmelding Lagerhuisdebat 
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5.   Mededelingen uit commissies  

-  Verkeer  

Op 10 mei is er een bijeenkomst als toehoorder bijgewoond van de jeugdgemeenteraad. 
Zij hebben de opdracht om als jeugdigen te kijken naar de verkeersproblematiek van het 
over steken bij scholen. Er zal een voorstel gemaakt worden voor de gemeente en 
dorpsraad. 

Op 29 mei is er een bijeenkomst van de commissie verkeer met de buurtverenigingen. 

 
 -  Infoschermen 

Geen verdere stappen ondernomen.  

-  Openbare vergadering: Vorderingen Lagerhuisdebat 

De laatste puntjes zijn op de i gezet. De Gemeente wil nog een korte voordespreking over 
het debat. Wies en Harry zullen het gesprek morgen om 14.00 uur hebben. Het beleid 
hondenpoep zal nog ter sprake worden gebracht wie er zal inleiden namens de gemeente. 
Verder zullen er  alleen vragen over de organisatie worden beantwoord. Gevraagd wordt 
aan de leden om om 19.00 uur aanwezig te zijn, kandidaten die willen spreken zijn om 
19.15 voor instructie uitgenodigd. 
Om 16.00 uur zal morgen de zaal en en het geluid in orde worden gemaakt. Nu maar zien 
hoe groot de belangstelling zal zijn voor het Lagerhuis debat. 
 
- Collectieve Collecte 

De collectieve collecte week is in Beek en Donk, maar ook in de andere kernen van 
Laarbeek goed verlopen. In Beek en Donk waren het aantal ingeleverde enveloppen 
minder dan het voorgaande jaar maar de opbrengst 6 %  hoger; met een opbrengst van 
bijna € 25.000,00.  

- WMO 
 
Er is geen WMO overleg geweest dus ook geen mededelingen, volgend overleg 22 juni. 
 

6.  Ideeën 2017 en 2018.  

Na de organisatie van het Lagerhuis debar zijn er geen activiteiten gepland voor de 
dorpsraad. Graag nadenken over zaken die georganiseerd of aangepakt kunnen worden. 
 

7.   Dorpsondersteuner 

-Opening Taalhuis, Henrie komt in een latere vergadering met meer info. 
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-Er wordt een project “Visvijver” gestart meer info over voorgang volgt. 
-Tevens wordt een project verpaupering Lellistraat verder uitgewerkt 
- Er wordt ingegaan op de afspraken die gemaakt worden tussen dorpsraad en gemeente. 
Voorgesteld wordt wat strikter om te gaan met deze afspraken. Wies, Joep en Paul gaan samen  
met Henrie naar de gemeente om dit bespreekbaar te maken.  
 

8.   Leefbaarheidsinitiatieven 

-Aanvraag de Regt project “Samen”. Een goed project. 

- Bloembaskets Heesweg. Hiervoor is € 250,00 beschikbaar gesteld echter onder 
voorwaarden. Wanneer deze niet worden nageleefd zal hierover worden gesproken. 
Verdere actie aan de commissie. 

- De overige aanvragen zullen in de komende periode door de commissie worden 
behandeld. 

 9.   Wat verder ter tafel komt  

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
10. Sluiting 
 
Wies sluit om 21.55 de vergadering.  
  
         

Notulist: 

Harry 
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