
 
 

______________________________________________________________________________________________________       

Rabobank: NL77 RABO 0140 6629 28 53079833
www.dorpsraad-beekendonk.nl De Hazelaar 2 
info@dorpsraad-beekendonk.nl                                          5741 DR Beek en Donk

Verslag vergadering Dorpsraad 18 december 2017  

Aanwezig: Harry, Henk, Wies, Henrie, Tim, Joep, Michiel 

Afwezig met kennisname: Ans, Paul  

1. Opening  

Harry opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  

2. Mededelingen  

Ans en Paul hebben met wethouder Briels een onderhoud gehad aangaande 

zonnepanelen.  

In de vergadering van januari zal Briels toelichten hoe de regeling er voor de gemeente 

Laarbeek uit zal komen zien. 

Het ‘buurtidee’ is een initiatief om mensen vanuit hun eigen omgeving met ondersteuning van 

gemeente zaken op te laten pakken. In de praktijk blijkt helaas dat er maar weinig aanvragen zijn. 

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat dit initiatief opgeheven zou moeten worden en dat de 

middelen beter besteed zouden kunnen worden door de Leefbaarheidscommissie.  

Harry zal Lydia Bongenaars benaderen om te vragen welke concrete ideeën er zijn ingediend zodat 

we weten waar we over praten.  

Website Dorpsraad 

Vraag is of de notulen van de vergadering er nog langer op zouden moeten? Meningen verschillen 

hierover. Openbaarheid van zaken is belangrijk en de meerderheid van de leden van de Dorpsraad is 

van mening dat de notulen op de website moeten blijven. Vanuit de commissies zou er wel wat 

meer input op terug mogen komen. Bij deze is de aandacht er nog een keer extra op gevestigd.  De 

website blijft een punt van aandacht. 

Wensboomlijst 

     Iedereen zal reactie op dit onderwerp sturen naar Harry.  

Volgende keer concreet bespreken. Dit onderwerp wordt verdaagd naar een volgende vergadering. 

Iedereen zal reactie op dit onderwerp sturen naar Harry. Volgende keer concreet bespreken. 
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Actiepuntenlijst 

17.01 afgewikkeld 

17.02 blijft open staan  

17.03 afgewikkeld  

17.04 besproken blijft aandachtspunt 

17.05 blijft open staan 

17.06 afgewikkeld 

17.07 Visvijver, plan naar gemeente opgestuurd, 8 januari gesprek met wethouder om 

een en ander te bespreken. Project loopt. Na dit gesprek verder bekijken. Henrie en 

Tim zullen het voorstel aan de dorpsraad laten zien mits dit strookt met de mogelijke 

vertrouwelijkheid die hier nog aan kleeft.  

17.08 Ans heeft morgen samen met Joep gesprek met Peter Kuijs 

17.09 afgewikkeld 

17.10 Blijft staan 

17.11 aanmelding is afgewezen, voldeed niet helemaal aan de voorwaarden. Mag van 

lijst.  

17.12 afgewikkeld: opheffing was een voldongen feit. Henrie geeft aan dat er wel wat 

andere initiatieven ontplooid worden maar het is nu nog te vroeg om daar meer over 

te zeggen. 

17.13 blijft staan 

Tarieven afvalstoffenheffing. 

Joep, Paul en Harry hebben hierover gesprekken gevoerd met betrokkenen bij 

gemeenten. (Sprengers en Van Zeeland).Er zijn drie publicaties geweest in de krant. 

Motivatie over de berekening blijft erg onduidelijk en op zijn minst twijfelachtig te 

noemen. Raad heeft nu JA gezegd tegen college om te gaan invoeren.  

De gemeente heeft destijds beloofd om de wijk De Voorbeemd (die als proeftuin is 

gebruikt) terugkoppeling omtrent bevindingen te geven. Dat is tot op heden niet 

gebeurd. 

Ook van de ambassadeurs in die wijk komt tot op heden geen reactie.  
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Buurtbus  

Frans heeft contact gehad met Harrie de Groof. Buurtbus werkt met ruim 40 

vrijwilligers en heeft dit jaar 15.000 passagiers vervoerd. Bepaalde routes/tijdstippen 

zijn zelfs overbezet. Er komt contact met Hermes om knelpunten te bespreken. Het 

project buurtbus dat vanuit de dorpsraad is ontstaan blijkt een goed initiatief geweest 

en gebleven!  

Glasvezel 

Initiatief dat 50 procent zou moeten reageren op het project en dat is gehaald dus het 

gaat door! Er wordt aan gewerkt 

3. Inkomende en uitgaande post  

 

Ingekomen/uitgaande post november/december 2017 

IN:  

17.11.22 Tevredenheid “Buurtidee” via Henrie 

17.11.22 Afspraakbevestiging gesprek met Wethouder Briels op 8 december  

17.11.24 Contactformulier inzake aandacht fietsoversteekplaats Lieshoutseweg 

17.11.28 Nieuwsbrief N279 

17.11.28 Verzoek om deelname actie van Amnesty International 

17.11.29 Niet mogelijk plaatsing in MooiLaarbeekkrant 

17.11.29 Aanmelding kennismaken met mogelijk notuliste 

17.12.02 Voorstel brief naar B&W inzake wooniezie door Pieter Verschuren 

(gemandateerd) 

17.12.03 Aanvraag financiële tegemoetkoming aan zwemvereniging 

17.12.04 Kerst-nieuwjaarswens mogelijkheid op Radio Kontakt 

17.12.11 Voorstel tot evaluatie snelheidsmeter Laarbeek door dorpsraden  

17.12.15 Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Gemeente Laarbeek op 2 januari 2018 

17.12.18 Nieuwsbrief Mantelzorg   
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UIT: 

17.11.22 Aanmelding Joep van Dijk als mogelijk nieuw WMO afgevaardigde namens 

dorpsraad 

17.11.28 Mooilaarbeekkrant stuk over glasvezel buitengebied  

17.11.29 Uitnodiging kennismaken met nieuwe notuliste 

4. Mededelingen vanuit verschillende commissies  

Verkeer 

Michiel en Wies: *Bij Frans Vlemmix ligt een voorstel welk wordt behandeld tijdens 

eerstvolgende bijeenkomst.  

Wies is naar Veghel geweest om over N279 te spreken en ongenoegen over bepaalde 

gang van zaken te uiten. Later met provincie overleg gehad waar in januari een vervolg 

op komt. Dan komen zij met een voorstel naar aanleiding van de zaken die door 

Dorpsraad werden ingebracht.  

*Wies heeft van VVN  een volle doos met gratis spullen ontvangen.  

Er is een spandoek bij Sparta opgehangen. Dit is een initiatief geweest vanuit Sparta 

zelf en ondersteund door Dorpsraad. Nu wordt in samenwerking met gemeente 

geprobeerd om de 30 km zone rondom Sparta verder uit te breiden.  

* In Voorbeemd, Leliestraat en Molenstraat worden ook 30 km acties opgestart. 

*Er is i.s.m. met VVN een fietscontrole bij Commanderij gehouden.  

*In december is er overleg geweest met gemeente omtrent de jeugdraad en 

jeugdwerk.  

In januari zal Wies bij jeugdgemeenteraad aanwezig zijn.  

*Harry heeft brief ontvangen over fietsoversteekplaats Lieshoutseweg.  Dat wordt 

vervolgd.  

Verlichting fietspad IJsweg heeft ook nog de aandacht.  

*Scholen hebben brieven gehad om zelf actie te ondernemen. Had aanvankelijk geen 

effect. Later wel reactie van Klokhuis. Begin volgend jaar wordt dit opnieuw aangepakt. 
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WMO 

De vergadering in december is niet doorgegaan. Visie 2030 is wel besproken. 

Totaalbeeld en ouderenbeleid zijn al besproken. Vanuit WMO raad komt er t.z.t. een 

totaaladvies richting gemeente.  Dorpsraadleden worden uitgenodigd hun input te 

geven indien gewenst.Aangaande de vacature wil Joep een keer mee gaan kijken en 

beslist dan pas ZELF of hij de vacature wil invullen.  

Leefbaarheid  

Er zijn drie aanvragen geweest en in twee gevallen een besluit genomen:  

1. Colourfun activiteit op Koningsdag, begroting 4000 euro waarvan al 3600 binnen is. 

Dorpsraad vult de resterende 400 aan.  

2. Kindercarnaval in Beek en Donk zal door Dorpsraad 250 euro wordt overgemaakt.  

3. De derde en te bespreken aanvraag is van de Zwemvereniging om nieuwe kleding 

instructeurs en begeleiders van deze grote vereniging mede te financieren. Verzoek is 

een bijdrage van 1000 euro. Besloten wordt om 500 toe te kennen met de motivatie 

dat een hogere bijdrage een precedent werking zou kunnen hebben naar andere 

verenigingen. In dit specifieke geval geeft het sociale karakter van deze vereniging en 

de betrokkenheid met gehandicapten en anderstaligen doorslag om deze bijdrage toe 

te kennen.  

5. Leonarduskerk 

Joep heeft dit punt ingebracht. Hij wordt als lid van de Dorpsraad aangesproken op het 

feit dat er na al die jaren nog steeds geen enkele voortgang waarneembaar is rondom 

de Leonarduskerk.  Er komt vanuit het parochiebestuur geen enkele terugkoppeling. 

Ook de politiek stelt teleur in die zin dat de gemeenteraad eind 2016 heeft 

aangekondigd om te bekijken wat er uiteindelijk met de anderhalve ton 

gemeenschapsgeld is gebeurd.  Maar ook hier geen enkele vooruitgang. Aan de 

voorwaarden waarop dat geld is verstrekt is in elk geval niet voldaan.Dit punt komt 

volgende keer opnieuw op de agenda.  

Joep is welwillend om nogmaals met de initiatiefgroep om tafel te gaan. Dit wordt 

door Ans ondersteund.  
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Henrie zal bij wijze van voorbereiding samen met Joep een oriënterend gesprek gaan 

voeren met de heer Van Eindhoven en daar in de volgende vergadering verslag van 

uitbrengen. 

6. Dorpsondersteuner  

Vluchtelingenwerk: alle vluchtelingen krijgen een archiefmap om alle financiële spullen 

in te bewaren. Ook wordt een ABC voor vrijwilligers te maken om ook daar meer lijn in 

te krijgen. Oproep: vrijwilligers om vluchtelingen wegwijs te maken zijn niet te vinden. 

Zijn dringend op zoek!  

Vanuit het Wijkteam: er komen waarschijnlijk veranderingen in het WMO team. Het 

plan WMO wat nu gemaakt wordt, wordt aan de Dorpsraad gecommuniceerd.  

7. Wvttk  

* Michiel: waarom communiceert de gemeente niet dat de bladkorven worden 

verwijderd op enig moment. Nu wordt er veel blad gedumpt. Harry zal het met Frans 

van Zeeland opnemen. Graag mededeling in Mooi Laarbeek hierover.  

* Michiel vraagt of we de vrijwilliger (chauffeur) van zoutproject een attentie kunnen 

geven als blijk van waardering. Wordt toegekend en Michiel mag het gaan regelen 

tussen 25 en 50 euro.  

* Wies: DR Lieshout is weer in doorstart nadat ze eerst bijna opgegeven waren.  

* Harry: Buurtpreventie: specialist wil in januari komen vertellen hoe we daar mee om 

kunnen gaan. In principe ja tegen gezegd. Briels heeft daar ook belangstelling voor en 

komt dan ook graag luisteren.  

* Harry: Dank namens DB voor inzet van afgelopen jaar en goede presentie tijdens 

vergaderingen! Goede feestdagen en goed 2018  

* Jaarlijks etentje suggestie is restaurant Puur op het Heuvelplein, Zal medio april op 

een vrijdagavond gaan gebeuren.  

* De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun tijd en aandacht en sluit de 

vergadering om 22.05 uur. 

Volgende vergadering: 22 januari 2018 om 20.00 uur 
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