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Notulen De Dorpsraad Beek en Donk van maandag 3 juli 2017. 

 
Aanwezig; Wies, Ans, Frans, Harry, Henrie, Arjan, Tim Donkers (stagaire) 
Afwezig met kennisgeving; Paul, Joep, Michiel 
  
1.  Opening en definitieve vaststelling van de agenda 
 
Wies heet iedereen van harte welkom. Tim stelt zich nader voor. Hij volgt de opleiding 
social studies. Hiervoor op MBO niveau sociaal cultureel werk gedaan. Hij loopt stage bij 
Henrie, komt uit Beek en Donk en is 23 jaar oud. Zijn opdracht wordt om te bekijken hoe 
we meer jongeren kunnen betrekken/enthousiasmeren voor deelname aan De Dorpsraad. 
Agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
2.  Mededelingen 
 
-Bij gemeenteraad ingesproken over N615 en N279. De brief van Pieter Verschuren is iets 
aangepast op verzoek van enkele dorpsraadsleden. 
-Morgen zal Wies een mail rondsturen over uitslag van de enquete die door Tip 
Mooilaarbeek uitgezet is. Daarbij zijn De Dorpsraden onderzocht. Graag allemaal reageren op 
de inhoud van het stuk zodat het DB met Nikky in overleg kan.  
In ieder geval blijkt duidelijk dat er nog publiciteit voor Beek en Donk, Lieshout en Aarle-rixtel 
nodig is om bekendheid onder de burgers te vergroten.  
 
 
3.  Inkomende en uitgaande post 
 
Ingekomen/uitgaande post mei-juni 2017 
IN: 
17.06.02 Verslag bijeenkomst 20 jaar Laarbeek en uitnodiging 
17.06.06 Uitnodiging 5 juli “Hoe sterk is uw netwerk ?” Lieshout 
17.06.17 Bedankmail voor “watergeefkarren” 
17.06.19 Nieuwsbrief mantelzorg 
17.06.21 Verslag 20 jaar Laarbeek 19 juni 
17.06.22 L. v.d. Aa contact wethouder van Zeeland 
17.06.23 Onderzoek Tip MooiLaarbeek bekendheid dorpsraden  
17.06.28 Nieuwsflits N279 
*17.06.29 Foto’s Speelveld De Ratel wijk De Voorbeemd 
17.07.03 Opening moestuin de Regt op 7 juli 13.30 uur  
17.07.03 Brief honden uitlaatstrook Heesweeg  
* Er zal met de indiener contact worden gezocht en aangeboden om samen met hen bij de 
gemeente Laarbeek te gaan praten en te zoeken naar een oplossing, 
UIT: 
17.06.21 Mail L. v.d. Aa contact wethouder van Zeeland 
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4.   Mededelingen uit commissies  
 
 -Verkeer  

 De commissie heeft gesprek gehad met de gemeente. Verslag hiervan is 
doorgestuurd naar de leden. 

 Michiel en Frans zullen Louis ondersteunen met een aantal taken die er binnen 
deze commissie zijn zoals aandacht voor dode hoek (VVN) en ondersteunen bij 
het verkeersexamen en fietscontroles. 
Verder is er een kostenraming opgevraagd i.v.m paketten waar onder andere 
30km stickers in zitten. Valt onder leefbaarheidsinitiatief.  

              -Over de infoschermen is er op dit moment niets te melden. 

-Openbare vergadering, evaluatie lagerhuisdebat. Jammer dat er weinig mensen   
waren maar degene die er waren ,waren tevreden. Het was toch een geslaagde 
uitslag, bleek ook uit de aandacht daarna vanuit de pers. De vorm was ook leuk. Evt 
volgend jaar weer doen. 

 
 -  WMO 

In het overleg hebben ze stil gestaan bij de problemen met bestuursinvulling in Lieshout dit                                                                                                  
heeft namelijk consequenties voor aanwezigheid in de WMO raad. 
In Mooilaarbeek krant worden teams zorg en welzijn niet genoemd in kantlijn. Nikky zal dit 
veranderen.  
Onderzoek Tip Mooi Laarbeek over WMO wordt opnieuw en anders gedaan. 
CJG ( Centrum Jeugd en Gezin) hebben het te druk. Ans ziet dit wel iets anders en licht een en 
ander toe. Het is ook landelijk een probleem om voldoende GGZ spoedplekken te vinden. Harry 
en Arjan zullen de info van Ans mee terugnemen naar de WMO raad.  

      Corien zal in overleg kleinschalige zorgondernemeners aanstaande donderdag 6 juli    
navragen wat de ervaringen zijn met aanvragen WMO en dan met name de aanvragen        
rondom Begeleiding. Dan terugkoppeling met Harry zodat dit ook meegenomen kan 
worden naar de WMO raad.  

 
 
5.   Ideeën van de dorpsraad voor 20 jaar Laarbeek  
 
Op zondagmiddag 8 oktober om 13 uur wordt het 20-jarig bestaan gevierd.Wies en Ans 
zijn op de gemeente naar overleg geweest hierover, verslagen worden morgen nog even 
rondgestuurd naar de overige leden. 
Het is de bedoeling dat elke kern zelf activiteiten organiseert in de eigen kern. Wel is er 
een gezamenlijke opening/afsluiting in het gemeentehuis (of in muziektuin. Ans, Tim en 
Frans maken plan namens Beek en Donk. Op 13 juli is de vervolgvergadering hierover. 
 
 
6.   Bestuursverkiezing 
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Helaas is het niet gelukt om kandidaatvoorzitters extern te vinden.Gelukkig zijn er wel 
enkele interne leden enthousiast. Wies  geeft aan dat, na overleg,  Ans voorzitter en Paul 
van de Walle penningmeester wil worden. Alle aanwezige leden zijn akkoord en Ans zal 
dan ook vanaf 4 juli voorzitter zijn. Ans dankt voor het vertrouwen en zal het 
voorzitterschap anders invullen. Bovendien de vraag of ze toch aan kan blijven in de 
leefbaarheidscommissie? De aanwezige leden vinden dat dit kan. 
De aanwezigen feliciteren Ans en wensen haar veel succes. 
Belanghebbenden zullen geinformeerd worden. De MooiLaarbeek,en Radio Kontakt niet 
vergeten. 
Wies blijft wel lid van De Dorpsraad. 
 
 
7.   Dorpsondersteuner 
 
-Veel vragen over ondersteuning van  individuen met financiele problemen. 
-Vergunninghouders moeten meer gebruik maken naar reguliere systeem, voorheen 
bleven met vragen bij vluchtelingenwerk komen. Er komen nog 5 gezinnen in Beek en 
Donk wonen. 
-Lelystraat- verpaupert verbetering wijk krijgt de aandacht. Samen met bewoners wordt 
dit opgepakt. 
-er komt aanvraag Social sofa  
-Naar het idee van Henrie zijn er eigenlijk 4 verschillende dorpsraden. 
Zijn voorstel is om met 2 WMO mensen en enkele sleutelfiguren uit het dorp het gesprek 
aan te gaan. Hij zet een voorstel op papier en zal hier in september op terugkomen. Hij 
denkt mogelijk aan het opzetten van een dorpsondersteuningsteam. Vraag is wel of hier 
behoefte aan is.  
 
 
8.   Leefbaarheidsinitiatieven 
 
-Verzoek De Liesvelden wordt niet gehonoreerd; hoort bij normale bedrijfsvoering. Wel 
doorgestuurd naar enkele andere subsidiegevers. 
-Aanvraag Zonnebloem is gehonoreerd. 
-Aanvraag  watergeefkarren is gehonoreerd. Wel met aantal kanttekeningen. Namelijk 
misschien handiger om voor een kleinere maat te kiezen en dat ze ook gebruik moeten 
maken van lokale bedrijven die deze karren kunnen maken. 
-Verder zijn de lopende zaken afgewerkt 
  
9.   Wat verder ter tafel komt  
 
Iedereen dankt Wies voor zijn inspanningen als voorzitter.  
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Arjan: 
Van wie is de zoutbak op het Piet van Thielplein? Van de gemeente. 
 
Harry: 
We worden door Ties van Oorsouw ( centrummanager) uitgenodigd als er een 
vergadering is met de horeca en winkeliers in verband met de kermis in Beek en Donk.  
 
10. Sluiting 
 
Wies is 6 jaar voorzitter geweest en heeft het met veel plezier gedaan en dankt een ieder 
voor de samenwerking. Onder applaus voor Wies sluit hij precies om 22 uur de 
vergadering! 
 
18 september is de volgende vergadering. 
  
         

Notulist 

Corien 
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